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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.. وبعد،،،  
فاإن القراءة هي اأول فري�سة حث عليها الإ�سالم يف اأول كلمة وحي نزلت على ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه واآله    
ِذي َخلََق}، وهي اإىل جانب ذلك متثل الأداة الأهم يف عمليتي التعليم والتعلم فهي املدخل  َك الَّ و�سلم {اْقَراأْ ِبا�ْسِم رَبِّ
اأن هناك �سعفاً  التعليمي يظهر  الواقع  اأن  واكت�ساب مهارات احلياة، غري  الذات  الأخرى وتنمية  املواد  تعليم  اإىل 
قرائياً وكتابياً كبرياً مثَّل اأبرز ال�سعوبات والتحديات التي تعاين منها العملية الرتبوية والتعليمية، ومن هنا جاء 

اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مع �سركائها ب�سرورة و�سع املعاجلات لتجاوز ذلك الواقع.
وناأمل اأن يكون برنامج نهج القراءة املبكرة - الذي ل يزال يف مرحلة التجريب - هو الإنطالقة ال�سحيحة لتجاوز    

تلك التحديات؛ حيث مت ت�سميمه وبناءه بهوية مينية م�ستفيدة من التجارب واخلربات العربية والعاملية.
املعلمات واملعلمون، اأولياء اأمور التالميذ / علينا اأن ن�ستفيد من الربنامج مبا يوؤدي اإىل رفع م�ستويات التالميذ    
القرائية والكتابية، ول يفوتني اأن اأهيب بجميع العاملن يف امليدان الرتبوي ول �سيما املعلمن واملعلمات واأدعوهم 
اإىل التعاطي الفاعل واجلاد مع هذا الربنامج ون�ساطاته مب�سوؤولية، ويف اإطار اجلودة والتطوير التي تتبناها الوزارة 
مت و�سع اآلية مو�سوعية ومنهجية تربوية حمكمة للمتابعة والتقومي والتح�سن لتحديد جوانب القوة لالإفادة 
اأجل  من  والربامج  والأدلة  والكتب  املناهج  تطوير  على  ي�ساعد  مبا  ملعاجلتها  ال�سعف  ومواطن  وتعميمها  منها 

حتقيق الأهداف واملعايري بكفاءة وجودة عالية.
وال�سكر والتقدير للعاملن واملخت�سن والفنين واإدارة املناهج وفريق نهج القراءة املبكرة واخلرباء الذين ق�سوا    
املبكرة  القراءة  نهج  برنامج  التي تخدم  الأخرى  والأدلة  التلميذ  وكتاب  الدليل  اأوقاتهم وجهدهم لإخراج هذا  جل 
اأ�سكر  كما  والتطوير،  والتحكيم  والإثراء  والتنفيذ  والتخطيط  الإعداد  جوانب  يف  اأ�سهم  من  وكل  واأتعلم(،  )اأقراأ 
واملوؤ�س�سة   )USAID( الدولية للتنمية  الأمريكية  والوكالة   )WB( الدويل البنك  املانحن موؤ�س�سة  ال�سركاء 
الأملانية للتعاون الدويل )GIZ( لدعهم برنامج نهج القراءة املبكرة )اأقراأ واأتعلم( وم�ساركتهم بدعم تطبيق هذا 

الربنامج وجتريبه وتعميمه على مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية.

واهلّل املوّفق،،،      

   ت�شدير

اأ.د. عبدالرزاق يحيى االأ�شول
وزير الرتبية والتعليم 

رئي�س اللجنة العلي� للمن�هج
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عزيزي املعلم – عزيزتي املعلمة :

هذا هو كتاب دليل املعلم لتدري�س كتاب : ) اأقراأ واأتعلم – اجلزء الثاين - لل�سف الأول الأ�سا�سي ( وقد جاء مكماًل 

ملا �سار عليه دليل املعلم يف جزئه الأول ومقتفًيا الأ�سلوب نف�سه يف تناول الإجراءات التنفيذية اخلا�سة ب�سرح درو�س وحدات 

ال�سبع ومهاراته املختلفة بطريقة تف�سيلية دقيقة روعي  املبكرة بخطواته  القراءة  التي بنيت وفق منهجية نهج  الكتاب 

فيها الأخذ بيد املعلم – املعلمة اإىل تنفيذ خطوات حمتوى الكتاب املدر�سي خطوة بخطوة  وب�سورة متاأنية ودقيقة تت�سم 

بال�سمول والتدرج وما ذلك اإل لكي يت�سنى للمعلم – املعلمة  اإي�سال املحتوى املعريف للكتاب املدر�سي للتالميذ كافة وبكل 

م�سامينه: كًما وكيًفا ونوًعا وزمًنا  وميكن تو�سيح املنهجية البنائية التي قام عليها الدليل على النحو الآتي : 

 - يقدم الدليل �سرًحا موجًزا لالأ�سكال التو�سيحية و بع�س امل�سطلحات امل�ستعملة يف الدليل لتكون م�ساعًدا للمعلم 

يف اأثناء ا�ستعمالها عند تنفيذ اخلطوات الإجرائية.

- زودت كل وحدة باأهداف خا�سة مت ا�ستقاقها من م�سامن  الدرو�س واملو�سوعات وذلك مل�ساعدة املعلم – املعلمة على 

تعرف املطالب املعرفية واملعلوماتية وما يت�سل بهما من اأن�سطة ومهارات خمتلفة ولكي تكون هذه الأهداف معينة 

له يف ا�ستقاق الأهداف ال�سلوكية للدرو�س الأخرى على غرار النموذج املقدم يف الوحدة التا�سعة .

 • �سمنت كل وحدة بجدول خا�س يبن املو�سوعات املرتبطة بالوحدة باأ�سلوب تنظيمي  من اأجل الت�سهيل على املعلم 

- املعلمة للو�سول للدرو�س املحددة املنتمية للوحدة وربطها بالإطار العام التكويني ملحتوى الدليل.

 • احتوت الوحدة التا�سعة على اأمنوذج لالأهداف ال�سلوكية لدر�س ) ك ( من اأجل اتباع �سياغتها يف الدرو�س املختلفة 

للوحدة ودرو�س الوحدتن )10- 11 ( مع مراعاة تغيري املحتوى املطلوب يف كل در�س وفقا لالآلية املو�سحة يف الدليل. 

 • �سار الدليل يف �سرح كل در�س من  الدرو�س ب�سبع خطوات اإجرائية وفًقا ملا اأوردناه يف دليل املعلم للجزء الأول. 

ويقدم الدليل اإجراءات تف�سيلية دقيقة تخدم املعلم – املعلمة يف ال�سري يف عملية التدري�س ب�سورة وا�سحة ودقيقة 

كما اأ�سلفنا من قبل ولذلك فاإن املعلم – املعلمة ل يحتاج مع هذ الدليل اإىل تف�سري للكيفية الإجرائية ول خلطة زمنية 

ول اأن يقوم بالجتهاد الذاتي يف تقدمي املعرفة واملعلومات وما يرتبط بهما من اأن�سطة لتالميذه لأننا قد راعينا تناول ذلك 

يف الدليل ب�سورة حمكمة ودقيقة وهدفنا من ذلك - كما اأ�سلفنا القول يف اجلزء الأول – الق�ساء على اأزمة القراءة والكتابة 

بة التي ينتج  ومواجهتها بكل اقتدار؛ لأن �سعوبة تعلم القراءة والكتابة لالأطفال يف املرحلة املبكرة تعد من امل�سكالت املركَّ

عنها م�سكالت ثانوية متنوعة يف التعليم الالحق قد ل ن�ستطيع اجتثاثها يف امل�ستقبل بل وينتج عنها كثري من املعوقات 

التي تقف يف وجه املتعلمن وحتول دون ا�ستمرار تعلمهم وتوافقهم مع احلياة . 

اإذا  اإل  يتم  ل  وفوائدها  اأهميتها  واإدراك  نحوها  والجتاهات  امليول  وتنمية  اإليها  والدعوة  القراءة  على  الرتبية  اإن 

  مقدمة :
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ت�سافرت جهودنا جميًعا؛ لتحقيق الأهداف التي جاء من اأجلها نهج القراءة املبكرة ) اأقراأ واأتعلم (.

واقرتح الدليل الو�سائل التعليمية التي من �ساأنها م�ساعدة املعلم يف تنفيذ درو�س الوحدات وتنفيذ كل خطوة من 

ون على تزويده بالبطائق واللوحات التي ت�ساعد على حتقيق الأهداف املنهجية ملهارات اللغة. خطوات املنهجية، وعمل املعدُّ

حر�س دليل املعلم اأن يكت�سب التلميذ املهارة اللغوية بالنمذجة، فاأو�ست اإجراءاته املعلم اأن يقدم منوذًجا للمتعلم 

وي�ساركه يف ممار�سة املهارة، ثم اأتاحت له الفر�سة يف ممار�ستها بنف�سه ونقل اأثر التعلم واملمار�سة اإىل مواقف جديدة من 

اه اإىل تفعيل دور املتعلم يف املوقف ال�سفي   خالل التطبيقات، وبهذا فاإن دور املتعلم مل يعد جمرد ا�ستماع اأو مالحظة بل تعدَّ

وخارجه.

احتوى الدليل على توجيهات وا�سحة يف تنفيذ اأ�ساليب التقومي املرحلي يف احل�سة الدر�سية وبعد كل وحدة كما 

زود باأدوات خمتلفة للتقومي منها املالحظة وال�ستبانة والختبارات بعد كل وحدتن ويف نهاية الكتاب وفًقا ملنهجية نهج 

القراءة املبكرة.

الإخوة املعلمون والأخوات املعلمات اإننا نهيب بكم باأن حتر�سوا كل احلر�س على تنفيذ العملية التعليمية وتدري�س 

تالميذكم وفقا لالإجراءات الواردة يف الدليل �سماناً للو�سول اإىل الغاية املن�سودة  يف تعّلم اأطفالنا القراءة والكتابة تعلًما 

جيًدا يف اأق�سر وقت حتى ل تكون طريقهم نحو امل�ستقبل حمفوفًة باملخاطر.

واإننا على يقن باأنكم متتلكون الكفايات املهنية الالزمة وال�سعور الوطني مبا يدفعكم اإىل بذل مزيد من اجلهد 

والتفاين يف العمل من اأجل وقاية اأبنائنا وبناتنا التالميذ/ التلميذات  من م�سكالت ومعوقات ال�سعف القرائي وثقتنا بكم 

كبرية يف اأن ت�ست�سرفوا امل�ستقبل بكل زخمه ومعطياته واأن تتطلعوا اإىل غد م�سرق باإذن اهلل .

واهلل املوفق؛؛؛

ون  دُّ ـ ِع ـ ُم ـ                                                                                     ال
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املحرتمون           الأعزاء املعلمون واملعلمات       
جاء نهج القراءة املبكرة لي�ساعدكم يف متكن التالميذ من مهارات القراءة والكتابة ب�سهولة وي�سر، وهذا يتطلب 
ن من توظيفه بفاعلية واأن تكونوا حمبن للنهج ومتحم�سن له، وحتى تتحقق تلك الفاعلية نرجو من  منكم التمكُّ

زمالئنا الأفا�سل مراعاة الأمور الآتية : 

يف ن�ساطات متييز الأ�سوات �سماعاً يجب األَّ ُتْعَر�َس كلماتها مكتوبة واإمنا ميليها املعلم على م�سامع التالميذ . 1
فيميزون ال�سوت امل�ستهدف فيها دون م�ساهدتها.

امل�ستخدمة يف متييز . 2 الكلمات  املعلم  ال�سوتية يعر�س  الظواهر  اأو  اأ�سوات احلروف  اأ�سكال  ن�ساطات متييز  يف 
اأ�سكال اأ�سوات احلروف اأمام التالميذ مكتوبة على بطاقات مت جتهيزها م�سبًقا ثم ي�سري اإىل ال�سوت امل�ستهدف 

والتالميذ ينطقونه.

عند توظيفك لعبة ال�سوت ال�سريع ميكنك التاأ�سري على ال�سوت والتالميذ ينطقونه، وبح�سب �سرعتك يف نقل . 3
املوؤ�سر من �سوت اإىل اآخر ي�سرع التالميذ يف قراءة تلك الأ�سوات كما ميكنك م�ساركة التالميذ يف لعب دور 

املعلم، فيوؤ�سر اأحدهم على الأ�سوات وبقية التالميذ ينطقونها. 

ف لعبة ال�سوت ال�سريع كلما �سنحت لك الفر�سة يف ح�س�س الفراغ اأو ح�س�س الأن�سطة اأو يف اأثناء تدري�سك . 4 وظِّ
ملواد اأخرى لك�سر امللل لدى التالميذ م�ستخدًما لوحة الأ�سوات الثابتة املعرو�سة يف مقدمة ال�سف، ميكنك 
نزع هذه اللوحة من اآخر الدفرت القالب وبح�سب الأ�سوات التي در�سها التالميذ �سابًقا وتثبيتها يف مقدمة 

ال�سف.

اأثناء تنفيذ الختبارات علًما باأنه ل يوجد ر�سوب يف نهج القراءة . 5 يجب مراعاة الفروق الفردية للتالميذ يف 
املبكرة، لأن النهج يقوم على فر�سية اأن جميع التالميذ �سيتمكنون من القراءة والكتابة خالل ال�سف الأول بل 

اأنهم �سيتمكنون من قراءة الكلمات املكونة من الأ�سوات التي در�سوها اأوًل فاأول.

التعامل مع التدريبات : 
تاأتي التدريبات والتغذية الراجعة  امتداداً لتدري�س نهج القراءة املبكرة)اأَْقراأُ ، واأتعلُم(، وتعمل على تنمية مهارات القراءة 
املتمثلة بالدقة والطالقة ، وتنمية مهارات الكتابة املتمثلة بالر�سم الإمالئي وجودة اخلط، والرتكيب ، وا�سرتجاع املعلومات 

واملهارات املكت�سبة. 
وناأمل من زمالئنا املعلمن مراعاة ما ياأتي: 

11 ال�سري يف تنفيذ التدريبات  والتغذية الراجعة وفقاً لالإجراءات املقرتحة وترتيب الأ�سئلة الواردة فيها. .
21 ا�ستخدام املراجعة كعامل حمفز؛ لتوجيه التالميذ ب�سكل �سحيح، وا�ستخدام العبارات املحفزة مثل :) اأنت جيد، .

ولكن حتتاج اإىل تكرارها مرة اأخرى ، اأداوؤك جيد ....(.

تعليمات عامة
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31 ومثرية . متنوعة  التدريبات  كانت  فكلما  �سوؤال،  اأي  اإغفال  دون  كاملة  الراجعة  والتغذية  التدريب   اأ�سئلة  تنفيذ 
توافرت فر�س تطوير املْقدرة القرائية والكتابية عند التالميذ.

41 تنفيذ التدريبات يف ح�س�س ممتعة تناأى باملتعلم عن الإحباط وال�سجر وال�سيق ،وتك�سبهم الثقة .
51 تنفيذ تدريبات الوحدات بح�سب اخلطة املعتمدة. .
61 اإعداد  الو�سائل التعليمية لعر�س اأ�سئلة التدريبات واملراجعة. .
71 ة منوذجاً لالأداء يف كل �سوؤال من اأ�سئلة التدريب، يزيد من اإمكانات املتعلم القرائية. . تقدمي املعلم/�
81 تنظيم التالميذ يف جمموعات عمل كلما �سنحت الفر�سة؛ حتى تزيد من فاعلية تنفيذ التدريبات ، واملراجعة..
91 توجيه انتباه التالميذ اإىل الأخطاء القرائية، وت�سحيحها بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم( حتى ل حترج تلميذاً .

بعينه. 
م التعزيز اجلماعي والفردي .101 ت�ستهدف التدريبات تقدمي التغذية الراجعة التعزيزية والت�سحيحية؛ ولذلك ُيَقدَّ

للتالميذ يف اأثناء تنفيذ التدريب وبعده.
َفُتَنفذ ب�سورة جماعية، بعيداً عن .111 ُيراعى يف تنفيذ التدريبات الأ�س�س الرتبوية والنف�سية لنهج القراءة املبكرة، 

ال�سورة الفردية التي يو�سع فيها املتعلم مو�سع التقييم في�سعر بالإحباط اإن مل يوفق يف قراءة وكتابة حرف اأو 
كلمة اأو جملة. 

توجيه التالميذ اإىل قراءة اأ�سئلة التدريبات مع اأ�سرهم وفقاً لالإجراءات التي اتبعتها معهم. .121
تدريب التالميذ على ال�سرعة القرائية بالتدريج بحيث حت�سب زمناً اأقل للمقروء يف كل مرة. .131
احر�س على قراءة كل �سوؤال من اأ�سئلة التدريبات  واملراجعة خالل دقيقة واحدة، ودرب التالميذ على ذلك..141
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حيثما ترد الأ�سكال وامل�سطلحات التالية فاإنها تعني امل�سطلح اأو ال�سكل اأو الكلمة املقابلة لها:

�شرحه وبي�ن معن�هامل�شطلح اأوال�شكل املوجود يف دليل املعلم

املَعلِّم /�ةم
التالميذت

املَعّلم/�مة والتالميذم ت

ا�ستخدام اإ�سبع ال�سبابة لالإ �سارة اإىل اأعلى  يف حالة كان احلرف امل�ستهدف مفتوحا.
اإىل الأمام مع تدويرها  يف حالة كان احلرف  ال�سبابة لالإ �سارة  اإ�سبع  ا�ستخدام 

امل�ستهدف م�سموما

ا�ستخدام اإ�سبع ال�سبابة لالإ �سارة اإىل اأ�سفل يف حالة كان احلرف امل�ستهدف مك�سورا

ا�ستخدام قب�سة اليد لالإ �سارة يف حالة كان احلرف امل�ستهدف �ساكنا

مّد اإ�سبعي ال�سبابة اإىل اأعلى  يف حالة كان احلرف امل�ستهدف ممدوًدا بالألف
امل�ستهدف  احلرف  كان  حالة  يف  تدويرهما   مع  الأمام  اإىل  ال�سبابة  اإ�سبعي  مّد 

ممدوًدا بالواو
مّد اإ�سبعي ال�سبابة اإىل اأ�سفل  يف حالة كان احلرف امل�ستهدف ممدوًدا بالياء.

الإ�سارة بالإبهام اإىل اأعلى عندما حتتوي الكلمة على احلرف امل�ستهدف.

الإ�سارة بالإبهام اإىل اأ�سفل عندما لحتتوي الكلمة على احلرف امل�ستهدف.

مد اإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى يف حالة تنوين الفتح

مد اإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى اإىل الأمام مع تدويرهما يف حالة تنوين ال�سم

مد اإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى يف حالة تنوين الك�سر

فتح الفم عند نطق احلرف املفتوح.

�سم ال�سفتن عند نطق احلرف امل�سموم

خف�س الفك ال�سفلي عند نطق احلرف املك�سور

مّد ال�سوت مبقدار حركتن
تقدر  احلركة مبقدار قب�س الأ�سبع اأو ب�سطها بحال الإ�سراع؛ بحيث ل يتجاوز 

ربع اأو ثلث الثانية الواحدة على مقيا�س الوقت.

�صرح الأ�صكال التو�صيحية وبع�س امل�صطلحات
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اأهداف الوحدة: 
يتوقع من التلميذ يف نهاية الوحدة اأن يكون قادًرا على :

1- متييز اأ�سوات احلروف �سماًعا بح�سب حركاتها ومدودها.
2- الربط بني اأ�سوات احلروف واأ�سكالها بح�سب حركاتها ومدودها.

3- متييز اأ�سكال اأ�سوات احلروف )بداية الكلمات وو�سطها ونهايتها(. 
4- تركيب كلمات مكونة من حروف مدرو�سة.

5- قراءة الكلمات ال�سائعة قراءة ت�سورّية، وفهم معانيها.
6- الإ�سغاء اجليد للق�س�ص امل�سموعة ، وفهم م�سامينها .

نة ، وفهم معانيها. 7- قراءة الأنا�سيد املت�سمنة يف الوحدة قراءة ملحَّ
ور. 8- التنبوؤ مب�سامني الق�س�ص امل�ستقلة من خالل ال�سّ

9- قراءة الق�س�ص امل�ستقلة قراءة �سحيحة.
10- ا�ستيعاب م�سامني الق�س�ص امل�ستقلة.

11- ا�ستنتاج الدرو�ص امل�ستفادة من الق�س�ص املدرو�سة.
12- كتابة احلروف املدرو�سة يف الوحدة باأ�سكالها املختلفة منفردة ويف كلمات.

13- ر�سم الكلمات الإمالئية املدرو�سة يف الوحدة ر�سًما �سحيًحا.
14- تركيب كلمات من حروف معطاة، اأو جمل من كلمات مقدمة له.

15- ا�ستح�سان �سلوكات اإيجابية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
16- رف�ص �سلوكات �سلبية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
17- التعبري - �سفهًيا - عن ق�سة اأو حدث اأو �سورة.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب التلميذدليل املعلم

ا�سم الق�سة امل�ستقلةاحلرفرقم الق�سةاملو�سوعاتالدرو�ص
َكـ  ،  كا9 - 1

ِديِقيك9 - 1 اْلِكَتاُب �سَ ُكـ  ،  كو9 - 2
ِكـ  ،  كيـ ،  ْكـ9 - 3
َخـ  ،  خا9 - 4

اهلل َلِطيٌفخ9 - 2 ُخـ  ،  خو9 - 5
ِخـ  ، خيـ ، ْخـ9 - 6
َذ  ،  ذا9 - 7

ِذَياٌب َواْلأَْكُل اْلـَمْك�ُسوُفذ9 - 3 ُذ  ،  ذو9 - 8
ِذ ،  ذيـ ، ْذ9 - 9
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منوذج اأهداف در�س )ِكـ ، ـِكيـ  ، ْك(

يتوقع اأن يكون التلميذ يف نهاية الدر�ص قادًرا على اأن:
1- يقراأ ق�سة الدر�ص ال�سابق قراءة �سحيحة.

2- مييز اأ�سوات احلرف )ِكـ ، ـِكـيـ ، ْك( يف كلمات مقدمة له �سماًعا.
3- ميزج اأ�سوات احلرف )ِكـ ، ـِكيـ ، ْك( مع اأ�سوات حروف �سبق درا�ستها لتكوين كلمات.

4- يقراأ الكلمات )ينادي، �سديقي( قراءة ت�سورية حماكًيا قراءة املعلم.
5- يو�سح معنى كلمتي )ينادي، �سديقي( بح�سب فهمه.

6- ي�سغي اإىل الق�سة ال�ستماعية )الذئب ومالك احلزين( يف اأثناء قراءة املعلم.
)الذئب ومالك احلزين( بعد �سماعها من املعلم. 7- ي�ستنتج م�سامني الق�سة ال�ستماعية  

8- يتحدث عن م�سمون ال�سورة يف الق�سة امل�ستقلة )الكتاب �سديقي(.
9- يتنباأ مب�سمون الق�سة امل�ستقلة )الكتاب �سديقي( من خالل ال�سورة والعنوان.

10- يقراأ ق�سة الكتاب �سديقي قراءة �سحيحة.
د امل�سكلة الواردة يف ق�سة )الكتاب �سديقي(. 11- ُيحدِّ

12- يكت�سف احلل الوارد ملعاجلة امل�سكلة يف ق�سة )الكتاب �سديقي(.
13- يركب كلمات ذات معاٍن �سحيحة من حروف مقدمة له.

14- يركب جماًل �سحيحة من كلمات مقدمة له.

املحتوى، وتوزع  – 11( مع مراعاة تغيري   10 – الثالث )9  الوحدات  اأعاله على جميع درو�س  تنطبق الأهداف 
على النحو الآتي : 

  يف درو�ص الأ�سوات املتحركة بالفتح واملمدودة بالألف مثل )َكـ - َكا( حتقق من خاللها الأهداف )1-7( ُي�ساف اإليها 
الهدفان الآتيان : 

-  يكتب اأ�سكال احلرف كتابة جمّودة حماكًيا النموذج .  

-  يكتب جملة معطاة كتابة �سحيحة حماكًيا النموذج.  
  يف درو�ص الأ�سوات املتحركة بال�سم واملمدودة بالواو مثل )ُكـ ، ُكو( حتقق خاللها الأهداف )1-7( بالإ�سافة اإىل الهدف 

الآتي : 
- ير�سم الكلمات التي مُتلى عليه ر�سًما �سحيًحا.  

  يف درو�ص الأ�سوات املتحركة بالك�سر واملمدودة بالياء وال�ساكنة مثل )ِكـ ، كي ، ْك( حتقق من خاللها الأهداف )14-1( 
املبينة يف النموذج اأعاله.
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الن�صاط الأول: متييز �صوتي )َكـ ، كا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(

الدر�س )1(:  حرف )ك( املفتوح، واملمدود بالألف )َكـ ، كا(

التَّالِميذ  اأّن  اإليها )تاأّكد من  واأ�سْر  املوؤ�سر حتَت كّل كلمٍة تقروؤها،  ، و�سع  اللوح القالب  ال�سابق من  الدر�ص  اقراأ ق�سة 
ينظرون اإىل الكلمات يف اأثناء قراءتك؛ لأّنهم لن يتعّلموا الِقراءَة اإّل اإذا كانْت اأعُيُنهم على الكلمات التي يقروؤونها(.  

ة التي قراأناها �سابًقا.  م: اليوَم �سُنعيُد قراءَة الق�سّ
ة حتى نهايتها مًعا ، ميرر املعلم املوؤ�سر حتت الكلمات يف اللوح القالب. م ت: يقروؤون الق�سّ

ة مبفردكم ب�سوت منخف�ص وم�سموع، ومّرروا اأ�سابعكم حتت الكلمات. م: الآن افتحوا الكتاب واقروؤوا الق�سّ
ة.  م: ل تنظروا اإىل ما يفعل زمالوؤكم، وكل واحد يقراأ ب�سرعته حّتى ميكنه فهم الق�سّ

ة.  ف، واإذا و�سل اأحدكم  اإىل النِّهاية يرجع اإىل بداية الق�سّ م: ا�ستمروا يف القراءة حّتى اأطلب اإليكم الّتوقُّ
م:ابدوؤوا القراءة.  

َة(. ت: )يقروؤوَن الِق�سّ
عندما ت�سمع خطاأً لدى التَّالِميذ ا�ستوقفهم، وقل: دوري، ثم اأعد القراءة، اأما اإذا كان اخلطاأ فردياً اقرتب من التلميذ 

ثم قل له: )دوري(، واأ�ْسمعه القراءة ال�سحيحة للكلمة، ثّم ا�ستمر يف متابعة التَّالِميذ الآخرين.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َك(، وُيَقدِّ

فــاإذا كان فيها �سوت  بالألف(  اأو ممــدوًدا  )َكـــ( )مفتوحاً،  الإ�ــســارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت  �سنلعب لعبة  اليوم   م: 
بالألف فاأ�سريوا  اإذا كان فيها �سوت )كــا( ممــدوداً  اأّمــا   ، اأعلى هكذا    اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  )َكـــ(  مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َكـ ، كا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َكْلُب( فيها �سوت )َكـ (، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )َكاِمُل( فيها �سوت )كا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )كا(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َكـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  َكْلب(.      م: ) 

ت:  . َكاِمل(.      م: ) 
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َكبري ، َكاِرُم ، َكالم ، كافر( .

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )زيارة جدي(        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
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ال�سرعة   ْز (،  مراعًيا    ، ، زي  ِز   ، ، زو  ُز   ، زا   ، املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َز  ُيَراِجُع  املراجعة: 
القرائية،  فاإذا �سمع خطاأً يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) َكـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )َكا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َكـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َكا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

بابة اإىل اأعلى هكذا  ،  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )َكـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�ٍسرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ

ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا )َكـ( وهذان  املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )َكـ (  ُي�ٍسرْيُ م: 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ـَك ، َك( .  �َسْكاله )ـَكـ ، َكـ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )كـَ (.
تطبيق:

بع�ص  )الفتحة( يف  ال�سبط  بحركة  )َكـــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع،  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
َكــَل، َتَرَك،  اأَ وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َكلب، �َسَكَر،  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

َذِلَك(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأعلى هكذا  اإىل  بابتني  بال�سَّ اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َكا( م�سرياً  املَُعلُِّم/ـُة  ُي�سرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َكا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َكا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ـَكا ، َكا(.  الكلمة ممدودا بالألف )ـَكا ، َكا( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: ) َكا(
تطبيق:

�َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )َكـا( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  وت ال�ّسِريِع؛  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)َكاِتُب، َمَكاِتب، مَكان�ص(. واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َكـ
ـَكـ     َكـ

ـَك     َك

َك

َكا
ـَكا   َكا

ـَكا    كا

َكا
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 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )َكَمال(، ومعناها: 
ع(. )يكرر املعلم/ـة ذلك  )ا�سم �سخ�ص( والثانية:  )َمَكان(،  ومعناها: )َمو�سِ

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ا�سم �سخ�ص معناها:    ت:) َكَماُل(  ت: )َكـ/ـَما/ُل(    
ت: مو�سع معناها:    ت:) َمَكاُن(  ت: )َمـ/ـَكا/ُن(    

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َكـ/ـَتـ/ـَب( )َكَتَب(، )َكا/ِتـ/ـُب()َكاِتُب(ـ 

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َكـ ، َكا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )َزْيُد ، َزاِئُر ، ُزَجاُج، َنُزوُر ، ِزَياُد ، ُنِزيُل ، اأَْزَرَق( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

َمـ/ـَكا/ُن َكـ/ـَما/ُل

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
اإلــيــهــا ويــكــررهــا مــرتــني اإىل ثـــالث مـــــرات( ، مــعــنــاهــا : )َيـــْدُعـــو( ــــادي( )ُيــ�ــســرُي  ــــَن ِهـــــَي: )ُي  م: دوري: هـــذه الــكــلــمــُة 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )ُيَنادي( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )ُيَنادي( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )َيْدُعو(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

اِحبي(  ديقي(، ومعناها : )�سَ م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )�سَ
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق
 ، �سخ�سياتها  وتقم�ص  متثيلها،  من  تتمكن  ؛حتى  كاملًة  ا�ستيعابها  وحــاول   ، املنزل  يف  جيًدا  الق�سة  اقــراأ  التعليمات: 

وحكايتها للتالميذ باأ�سلوب مثري وم�سوق.
ة ممتعًة وم�سّوقًة، واأريد منكم :  م: اليوم �ساأحكي لكم ق�سّ

- اجللو�ص يف و�سٍع منا�سٍب ومريٍح. 
- الإن�سات اجلّيد للقراءة. 

ة. - الإجابة عن الأ�سئلة التي �ساأطرحها عليكم بعد قراءة الق�سّ
ة )الذئب ومالك احلزين( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

بينما كان الذئُب ياأكُل حيواناً ا�سطاده اعرت�ص يف حلقه عظٌم فلم يقدْر على اإخراجه، اأو بلعه، فاأخذ يقفز وي�سيح ويجول 
بني احليوانات ويطلب منهم اإخراجه مقابل اأن يعطيهم جائزة، فعجزوا عن ذلك حتى جاء طائر ا�سمه )مالك احلزين(، 
وقال للذئب: اأنا �ساأخرجه واآخذ اجلائزة. وحينها اأدخل مالك احلزين راأ�سه داخل فم الذئب ومّد رقبته الطويلة حتى 
ئب: اأعطني اجلائزة التي وعدت بها. قال الذئب: اإن اأعظم جائزة  و�سل اإىل العظم فالتقطه مبنقاره واأخرجه، ثم قال للذِّ

هي اأنك اأدخلت راأ�سك يف فمي واأخرجته �ساملاً من دون اأذى!! .

تعليمات املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة كالآتي:
1- العب لعبة الكلمات ال�ّسائعة مع التَّالِميذ ، وفقا لالإجراءات الآتية:

2- اكتب كّل كلمٍة �سائعٍة جديدةٍ على ِبَطاقاٍت بحروٍف كبريٍة، و�سعها على احلائط. 
اأ�سر اإىل كّل كلمة ب�سكٍل ع�سوائيٍّ والكلمات هي:)النافذة، جدي، ُكرة، يتحطم، �سمعنا، تاأ�سفت، اجلمعة(، واجعلهم   -3

يقروؤون كلمًة خمتلفًة يف كّل َمّرٍة )ل تتحّدث، اأ�سر فقط(. 
4- ا�ساأل تالميذ ال�سف: »من يريُد منكم اأْن يقوم بدور املعلم؟« )يرفع التَّالِميذ اأيديهم اإذا اأرادوا اأن يقوموا بدور املعلِّم/ـة(. 

5- اخرت تلميًذا، واأخربه كيف يقف، وميثل دور املعّلم/ـة وُي�ِسرْيُ اإىل الكلمات والتَّالِميذ يقروؤون.
6- يقوم هذا التلميذ باختيار تلميذ اآخر ل�ستكمال الّلعبة. 

حيح، وُقل: الآن )دوركم(،  فيقراأ التَّالِميذ الكلمات  7- اإذا �سمعت اأيَّ خطاأ ا�ستوقفهم، وقل: )دوري(، ثّم قّدم الّنطق ال�سّ
ب�سكٍل جماعيٍّ مراعني ال�سرعة القرائية.

8- ا�ستمر يف هذه اللُّعبة خالل اليوم كلما كان لديك وقت.

 م: ما الذي اعرت�ص يف حلق الذئب؟
م: ملاذا �ساعد مالك احلزين الذئب؟

م: كيف �ساعد مالك احلزين الذئب؟
م: ما اجلائزة التي ح�سل عليها مالك احلزين؟

ت: عظٌم.
ت: لأنه يريد اجلائزة.

ت: اأدخل منقاره داخل فم الذئب حتى و�سل اإىل العظم فالتقطه مبنقاره.
ت: تقبل اأية اإجابة معقولة.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الذئب ومالك احلزين(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  معهم، ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ
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-  كتابة حرف )كـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )كـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )كـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ،و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )كـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )كـ( ا�سمه )َكاُف( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )ِفـي مكتبة حكيم كتٌب جديدة(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)ِفـي مكتبة حكيم كتٌب جديدة( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

ف رقم )1( من اأ�سفل الورقة  م: الآن- �ستكتبون احلرف )كـ( باأ�سكاله املختلفة  و�ستمررون اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ
حيحة للكتابة. مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) كـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1(  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )فـي مكتبة حكيم كتب جديدة(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. من اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )2(: حرف )ُكـ( امل�صموم، واملمدود بالواو )ُكـ ، ُكو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُكـ( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُكـ( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت )ُكـ( 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ُكو( ممدوداً بالواو  م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُكـ ، ُكو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُكرة( فيها �سوت )ُكـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اإىل الأمــــام مــع تــدويــرهــمــا، هكذا  ــاَبــَتــنْيِ  ــبَّ بــالــ�ــسَّ بــالــواو، لــذلــك �ساأ�سري   م: كلمة )تــُكــون( فيها �ــســوت )ُكــــو(، ممــــدوًدا 
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُكـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُكو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُكَرة(.    

. ت:  م: )َتُكون(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُكْحل ، ُكوُب ، ُكتب(.

ة )زيارة جدي(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(       )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )ُكـ ، ُكو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) ُكـ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُكـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُكـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )ُكـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُكـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ـُك ، ُك( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ـُكـ ، ُكـ(، اأمَّ

ُكـ
ـُكـ    ُكـ

ـُك   ُك

ُكـ
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�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ُكو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة       )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُكـ( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُكـ( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُكـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُكو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكله )ـُكو(  الكلمة ممدودا بالواو )ـُكو ، ُكو( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ُكو(.

تطبيق:
الكلمات،  بالواو( يف بع�ص  املختلفة لل�سوت )ُكو( )املمدود  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ُكوب ، م�سُكوب ، ماأُكول ، َي�سُكو(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُكو
ـُكو   ُكو

ـُكو

ُكو

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُكـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بــحــركــة  )ُكـــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس ــِريــِع؛  الــ�ــّس ــوت  الــ�ــسَّ لــعــبــَة  نــلــعــُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُكر�سي ، ياأُكُل ، ِم�سواُك ، َتُكن ، مَتِلُك(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�سمع خطاأً  فاإذا  القرائية،  ال�سرعة  َكا(، مراعًيا   ، )َكـ  درا�ستها  �سبق  التي  الأ�سواَت  الّتالميذ  املعلُِّم مَع  ُيَراِجُع  املراجعة: 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )ُكُتُب(، ومعناها: 
)يكرر  م�سكلتي(.  )اأخــربك عن  ومعناها:   ، )اأ�سُكو(  والثانية:   كتاب(  )جمع 

املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: جمع كتاب  معناها:   ت:)ُكُتُب(   ت: )ُكـ/ـُتـ/ـُب(   
ت: اأخربك عن م�سكلتي معناها:   ت:)اأ�سُكو(   ت: )اأ�سـ/ـُكو(    

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َتـ/ـُكو/ن( )َتُكون(، )َم�ْسـ/ـُكو/ب()َم�ْسُكوب(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُكـ ، ُكو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

اأ�سـ/ـُكو ُكـ/ـُتـ/ـُب

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )َكَماُل ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. َمَكاُن( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً
و�سنتعرف معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )�َسِمَع( )ُي�سرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )�سمع �سوًتا( اأو يو�سح 
املعلم املعنى من خالل التمثيل..

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )�َسِمَع( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )�َسِمَع( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟
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 )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفًقا  ِديِقي(،  �سَ  ، )ُيَنادي  الآتية  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا« ( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )ال�سجرة الكرمية( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

ت: )�سمع �سوًتا(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َت�َسلََّم(، ومعناها : )اأخذ وَقَب�َص(.  

التعليمات:
، وحكايتها  �سخ�سياتها  وتقم�ص  تتمكن من متثيلها،  كاملًة ؛حتى  ا�ستيعابها  ، وحــاول  املنزل  الق�سة جيًدا يف  اقــراأ  م: 

للتالميذ باأ�سلوب مثري وم�سوق.
ة ممتعًة وم�سّوقًة، واأريد منكم :  م: اليوم �ساأحكي لكم ق�سّ

- اجللو�ص يف و�سٍع منا�سٍب ومريٍح. 
- الإن�سات اجلّيد للقراءة. 

ة. - الإجابة عن الأ�سئلة التي �ساأطرحها عليكم بعد قراءة الق�سّ
ة )ال�سجرة الكرمية( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: كيف تغلبت الأ�سجار الكبرية على قلة املياه؟
م: ما اخلطر الذي يهدد الأ�سجار وال�سجريات؟

م: كــيــف �ـــســـاعـــدت الأ�ـــســـجـــار الـــكـــبـــرية الــ�ــســجــريات 
ال�سغرية؟

م: ماذا تفعل لو احتاج اإليك �سديق؟

ت: حاولت األ ت�سرب اإل قلياًل مما حتتاجة.
ت: اجلفاف واملوت.

لل�سجريات  مائها  من  ب�سيء  كبرية  �سجرة  كل  تنازلت  ت: 
القريبة منها.

ت: تقبل اأية اإجابة معقولة.

قدم ال�ستاء البارد ، فبداأت الّنباتات والأ�سجار تفقد خمزونها من املياه، واأ�سيبت الأ�سجار باجلفاف، وحاولت األَّ ت�سرَب اإل 

غرية اأ�سّد عط�ًسا، ويف ليلٍة دعت �سجرٌة كرميٌة قريباتها من الأ�سجار، وقالت  جرياِت ال�سّ قلياًل مّما حتتاجه، وكان حاُل ال�سُّ

غرية متوت عط�ًسا اأمام اأعيننا،  فما راأيكم لو تعطي كلُّ �سجرٍة قليال  : لقد ازداد اجلفاُف، و�سديقاتناَ ال�ّسجريات ال�سّ لهنَّ

غرية بن�ساٍط يف اأجزائها، و�سكرت الأ�سجار  جريات القريبة منها، ويف اليوم الّتايل اأح�ّست ال�ّسجريات ال�سّ من مائها لل�سُّ

الكبرية وبعد اأ�سبوع اأمطرت ال�سماء فارتوت الأ�سجار جميعها ، وحمدت اهلّل املنعم.
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اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )�َسِمَع ، َت�َسلََّم( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرياً اإىل كل كلمة، 

ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: ميرُّ املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
ه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم. م: يوجِّ

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِكـ ، كيـ ، ْكـ( ر�س )3(: حرف:)كـ( املك�صور، واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِكـ ، كيـ ، ْكـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِكـ ، كيـ ، ْكـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  واإذا كان فيها �سوت )كيـ( ممــدوداً   ، اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  )ِكـــ( مك�سوراً  �سوت احلرف 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْكـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِكـ ، كيـ ، ْكـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِكتاب( فيها �سوت )ِكـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )ِكي�ص( فيها �سوت )ِكيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )َمْكتوب( فيها �سوت )ـْكـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِكـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
)ْكـ(  اأما عندما ت�سمعون �سوت   ، اأ�سفل هكذا   اإىل  بابتني  ال�سَّ باإ�سبعي  اأ�سريوا  الكلمة،  بالياء يف  )ِكيـ( ممــدوًدا 

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  م: )ِكَتاب(.    
ت:  م: )ِكي�ص(.    

ت:    م: )َمْكُتوب(.    
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعينا بالكلمات الآتية )ِك�َساء ، حِكيَمة ، اأْكُتب(.

زيارة جدي(            الزمن: )5( دقائق ة )  اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )ِكـ ، كيـ ، ْكـ( �صماًعا )الوعي ال�صوتي(     )5 دقائق(

)5 دقائق( �َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِكـ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِكـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِكـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِكـ
ـِكـ   ِكـ
ـِك

ِكـ

ِك
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املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل احلرف )ِكـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِكـ( وهذان �َسْكاله  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـِك ، ك( .  ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ـِكـ ، ِكـ(، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِكـ(.
تطبيق:

بع�ص  )الك�سرة( يف  ال�سبط  بحركة  )ِكـ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
 ، ُينِكر   ، ، ُمذاِكر  ِهَي:)ِكالب  . والكلمات  الإ�سارة  وت م�ستخدمني  ال�سّ اأن ت�سرعوا يف نطق  واأريــد منكم  الكلمات 

ِديك(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )كيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

) 5 دقائق(     �َصاُط الرابع : �صوت احلرف )ْكـ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة    النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )كيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرُياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )كيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعيه 

تقدمي الّن�صاط:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل الّلوح خماطًبا الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْكـ( �َساِكًنا باأ�سكاله كاّفة.

منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )ْكـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره 

مرة ثانية(. 
حرف �سوت  �سكال  �سارًحا:هذان  ورة(  بُّ ال�سَّ على  املّدونة  الكلمات  قائمة  )اأو  الّلوحة  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�سري   م: 

)ْكـ ، ـْكـ( عندما ياأتي يف و�سط الكلمة �ساكًنا ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ـْك  ، ْك(.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )كيـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )كيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ِكي ، ـِكي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ـِكيـ ، ِكيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ِكيـ ، ـكيـ  كيـ ، ـكي كي(.

تطبيق:
وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )كيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات ،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)ِم�سكني ، دَكاِكني ، يْبِكي ، الَباكي( . واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

ِكيـ
ِكيـ ـِكيـ

ِكيـِكي

ِكيـ

ْكــْكـ
ْكـْك

ْكـ
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ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْكـ(. 
التطبيق:

ــكــون«  »الــ�ــسُّ بط  ال�سّ بحركة  )ْكــــ(  لل�سوت   املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  �ساأ�سري  الــ�ــّســريــع؛  ــوت  الــ�ــسّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
تـــ�ـــســـرعـــوا يف نـــطـــق الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة   ، والــكــلــمــات  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   يف بــعــ�ــص 

هي: )اأَْكِمل ، ُنْكِمُل ، ِاْم�َسْك(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َكـ ، َكا ، ُكـ ، ُكو(، مراعًيا ال�سرعة القرائية،  فاإذا 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِكـ  ، كيـ ، ْكـ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  وُي�ِسرْيُ  مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املعلِّم/ـة  يقوم  م: 
كلِّ حرف/مقطع �سوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم 
ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتيٍّ ثم يقراأ 
الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )ِكَتاب(، 

ومعناها: )الكتاب الذي ندر�سه( ، والثانية: )َحِكيُم( ، ومعناها: )ا�سم �سخ�ص( ، والثالثة : )َمْكَتَبُة( ومعناها:)املكان 
الذي تو�سع فيه الكتب( )يكرر املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: الكتاب الذي ندر�سه معناها:   ت:)ِكَتاُب(  ت: )ِكـ/ـَتا/ُب(   

ت: ا�سم �سخ�ص معناها:   ت:)َحِكيُم(  ت: )َحـ/ـِكيـ/ـُم(   
ت: املكان الذي تو�سع فيه الكتب معناها:   ت:)َمْكَتَبُة(  ت: )َمْكـ/ـَتـ/ـَبـ/ـُة(   

َمْكـ/ـَتـ/ـَبـ/ـُةَحـ/ـِكيـ/ـُمِكـ/ـَتا/ُب
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )ُكُتُب ، اأَ�ْسُكو( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ

ِديقي، �َسِمَع، َت�سلََّم(، وفقاً للتعليمات يف اخلطوة رقم )4(  من  املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)ُيَناِدي، �سَ
الدر�ص رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم: )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  من  بدًل  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

ك(. م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )اأَ�َسُعَك(  )ُي�سرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )اأحطُّ
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )اأَ�َسُعَك( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )اأَ�َسُعَك( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
م: ما َمْعَناَها؟
ك(. ت: )اأحطُّ

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َرَمان(، ومعناها: : )اأْلَقاِن( . 

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
يعتمد تدري�ص الأنا�سيد يف ال�سف الأول الأ�سا�سي على ال�سماع واملحاكاة وي�سري املعلم يف تدري�سه الن�سيد وفق اخلطوات 

الآتية:
1- التقدمي للن�سيد بحديث ق�سري اأو باأ�سئلة تدور حوله.

2- قراءة الن�سيد من املعلِّم/ـة من دون تلحني، والتالميذ ين�ستون .
3- اإ�سماع املعلِّم/ـة التالميذ الن�سيد ملحًنا، والتالميذ من�ستون.

ناً - والتالميذ يرددون معه الن�سيد يف كلِّ مرة حتى يجيدوه. ة مرات - ملحَّ 4- تكرار الن�سيد من املعلِّم/ـة عدَّ
ناً من التالميذ فقط. 5- ترديد النَّ�سيد ملحَّ

6- مناق�سة النَّ�سيد مناق�سة �سهلة يف معانيه واأفكاره، وجمالياته.
7- تقدمي تغذية راجعة لهم من املعلِّم/ـة اإن لزم الأمر.

تطبيق:
)اأَْكـ/ـَمـ/ـَل(  )َبـ/ـِكـيـ/ـُل()َبِكيُل(،  )ِكَباُر(،  )ِكـ/ـَبا/ُر(  اأو على بطاقات كلمة كلمة  ال�سبورة  الآتية على  الكلمات  م: اعر�ص 

)اأَْكَمَل(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )الكتاب �صديقي(   

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )الكتاب �صديقي( 

تعليمات التنفيذ للمعّلم/ــة: نفذ الق�سة امل�ستقلة م�ستعيناً بالتعليمات الآتية:
-  اقراأ الق�سة املّدونة على اللوحة قراءة مكتملة معربة.

-  مّرر اإ�سبعك حتت كّل كلمة يف اأثناء قراءتها . 
-  اقراأ الفقرة الأوىل مع تو�سيح معان الكلمات  التي حتتاج اإىل تو�سيح ، ُثّم اطلب اإىل التَّالِميذ اإعادة قراءة الفقرة 

نف�ِسها من اللوح،، وهكذا مع بقية الفقرات.
ة.  -  ا�ستمر يف القراءة مع تعريف التَّالِميذ باأهمّية النتقال من فقرة اإىل اأخرى، حّتى تنهي قراءة الق�سّ

-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

اأن�سودة : )اأبي(

م: اإىل اأين ذهب حكيم؟
م: ماذا �سمع حكيم عندما كان يف الطريق؟

م: ماذا كان ذلك ال�سوت؟
م: ملاذا نادى الكتاب حكيماً؟

ت: اإىل امل�سجد.
ت: �سمع �سوًتا ينادي.

ت: �سوت الكتاب.
ت: لي�سكو اإليه حاله.

َمن اأحب ِمن اأِبي  .... َمن اأحب ِمن اأِبي

اإذا طلبت حاجًة ...... اأبي يجيب مطلبي

اإن اأراه �ساعدي ..... فـي كل اأمر متعب

يارب اأبِق يل اأبي ....  يارب اأبِق يل اأبي

يتحدث الن�سيد عن حب الطفل لأبيه كونه يتعب وي�سقى ليجلب له ال�سعادة.
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-  ا�ستمع اإىل اإجابات التَّالِميذ وقدم التغذية الراجعة املنا�سبة.
-  وجه التَّالِميذ اإىل قراءة الق�سة ب�سوٍت منخف�ٍص وم�سموع على اأْن َتِتّم القراءة من قبل التَّالِميذ يف اآن واحد ب�سورٍة 

منفردٍة.
-   ا�ستمْع اإىل قراءة التالميذ فرداً فرداً، مقدماً لهم العون عند الحتياج يف اأثناء مرورك بني �سفوفهم.

-  عندما ت�سمع اأخطاًء �سائعة لدى التَّالِميذ ا�ستوقفهم وقل »دوري« ثم اأعد القراءة من اللوح القالب، اأما اإذا كان اخلطاأ 
فردياً اقرتب من التلميذ وقل له »دوري« واأ�سمعه النطق ال�سحيح للكلمة، ثم ا�ستمر يف متابعة التَّالِميذ الآخرين.

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداداً  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقــالم  وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

وم�سكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ـكــيـ/حـ/ـم(، واأكتبها هكذا )َحِكيُم(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 

م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.
حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ

م: الآن �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )حكيم( و�سنقوم بقراءتها 
وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.

ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 
م: الآن- �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ـتـ ـا/ِكـ/ب( 

ـة للمتابعة، وتقدمي التغذية  املعلِّم/  التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ  ت: يبداأ 
الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة.
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)َكَماُل/ َيا/ َرتِّْب/ ُكُتَبَك(، واأكتبها هكذا )َيا َكَماُل َرتِّْب ُكَتَبَك(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن- �سنقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 

م: الآن- �ستقومون مبفردكم برتتيب الكلمات نف�سها التي اأمامكم ب�سورة خمتلفة؛ لتكوين جملة �سحيحة وا�سحة 
املعنى. 

ـة للمتابعة، وتقدمي التغذية  املعلِّم/  التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ  ت: يبداأ 
الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 
ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري، دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة 

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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الن�صاط الأول: متييز �صوتي )َخـ - َخا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(    )5 دقائق(

الدر�س )4(:  حرف )خ( املفتوح واملمدود بالألف )َخـ ، َخا(

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َخـ ، َخا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َخـ ، َخا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
بالألف فاأ�سريوا  اإذا كان فيها �سوت )َخا( ممــدوداً  اأّما   ، اأعلى هكذا    بابة اإىل  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ )َخـــ(  مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َخـ ، َخا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َخُروف( فيها �سوت )َخـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )َخاِلد( فيها �سوت )َخا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون �سوت )َخـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  )َخـا( ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  م: )َخُروف(.     

ت:  . م: )َخاِلد(.     
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َخْيل ، َخال ، َخ�سب ، خَمالب(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ِديقي(       الزمن: )5( دقائق ة )الِكَتاُب �صَ اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )َخـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َخـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )َخـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأعلى هكذا  ، )ُيَكرِّ
املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )َخـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َخـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ـَخ ، َخ( .  �َسْكاله )ـَخـ ، َخـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َخـ
ـخـ  َخـ

ـَخ      َخ

َخ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ
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ال�سرعة  ْكـــ(، مراعًيا   ، ِكيـ   ، ِكـ   ، ُكو   ، ُكـ   ، َكا   ، )َكـ  التي �سبق درا�ستها  الأ�سوات  الّتالميذ  املعلُِّم مَع  ُيَراِجُع  املراجعة: 
القرائية،  فاإذا �سمع خطاأً يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )َخا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َخا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َخـ(.
تطبيق:

ال�سبط )الفتحة( يف بع�ص  املختلفة لل�سوت )َخـ( بحركة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ نلعُب لعبَة  م: دعونا 
وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َخَرَج، َدَخَل، �سلَخ، َداَخ(.  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

بابتني اإىل اأعلى هكذا  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َخا( م�سرياً بال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َخا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َخا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ـَخا  َخا(.  الكلمة ممدودا بالألف )ـَخا  َخا( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َخا(
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )َخا( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
الب ، ُرَخام ، �َسَخا ،  وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)َخا�ِسع ، خَمَ واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

َرَخاء(.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َخا
ـَخا  َخا

ـَخا  َخا

َخا
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )َكَماُل، َمَكاُن، ُكُتُب، اأَ�ْسُكو، ِكَتاُب، َحِكيُم، َمْكَتَبُة( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )َخَرَج(، ومعناها: 
)يكرر  )َفـــِزَع(.  ومعناها:  )َخـــاَف(،   والثانية:  مثال(  ب�سرب  املعلم  )يو�سح 

املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت:يو�سح املعلم ب�سرب مثال معناها:    ت:)َخَرَج(  ت: )َخـ/ـَر/َج(    
ت: َفِزَع معناها:    ت:)َخاَف(  ت: )َخاَف(     

تطبيق:
.) م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َخـ/ـَبـ/ـَز( )َخَبَز(، )َخا/ِتـ/ـُم()َخاِتُ

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َخـ ، َخا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

َخا/َف َخـ/ـَر/َج
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
) اإلــيــهــا ويــكــررهــا مــرتــني اإىل ثـــالث مــــرات( ، مــعــنــاهــا : )الـــُكـــلُّ ـــرْيُ  ِهــــَي: )اجَلـــِمـــيـــُع( )ُيـــ�ـــسٍ  م: دوري: هـــذه الــكــلــمــُة 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )اجَلِميُع( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )اجَلِميُع( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. ت: )الُكلُّ م:  ما َمْعَناَها؟    

عه(.  م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َمَكاُنه(، ومعناها : )َمو�سِ

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ِة( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. يَّ ة )احُلرِّ اْحِك ق�سّ

 م: ماذا يوجد اأمام نافذة غرفة امللك؟
م: ملاذا قرر امللك اأن يقب�ص على البلبل؟

م: ما احليلة التي ا�ستخدمها البلبل ليهرب من احلب�ص؟
م: ماذا نتعلم من هذه الق�سة؟

ت : �سجرة طويلة يغني فوقها بلبل جميل.
ت : حتى ي�ستمتع بغنائه.

ت : اأدعى باأنه ميوت.
ت : اأن احلرية غالية، ول ت�سرتى بالذهب 

   تقبل اأية اإجابة معقولة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
يَّة(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم وجههم  -  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )احُلرِّ

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

يف  للتعليمات  وفًقا  َرَماِن(،  اأَ�َسُعَك،  ديقي،  �سَ ُيَناِدي،  َت�سلََّم،  )�َسِمعَنا،  الآتية  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم  املراجعة: 
اخلطوة رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا« ( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

كان بلبل يعي�ص فوق �سجرة طويلة ويغني كل �سباح ب�سوته اجلميل، ويف ذات مرة �سمعه امللك وقرر  اأن ياأخذه اإىل الق�سر 
كي ي�ستمتع بغنائه طوال اليوم.

اأم�سك احلار�ص البلبل وو�سعه يف قف�ص من ذهب ، ويف يوم امتنع البلبل عن الغناء، فنظر امللك اإىل البلبل، وقال له : 
اأنا اأطعمتك اأف�سل احلبوب واأ�سكنتك يف قف�ص من ذهب فلماذا ل تغني؟ ظل البلبل �ساكنا ل يتحرك، اأخذ امللك القف�ص 
وقربه من النافذة وفتح باب القف�ص لعل البلبل يرى اأ�سدقاءه ويعود اإليه ن�ساطه، انتف�ص البلبل فجاأة وحرك جناحيه 

وطار بعيداً يف ال�سماء.



35الوحدة التا�سعة

-  كتابة حرف )َخـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف )َخـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة                                            الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َخـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َخـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )َخـ( ا�سمه )َخاء( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة: ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

ُد املُ�َساِفِريَن(.  م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )َخَرَج الُقْبَطاُن َيَتَفقَّ
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
ُد املُ�َساِفِريَن( يف الهواء كلمة كلمة. م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)َخَرَج الُقْبَطاُن َيَتَفقَّ

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  و�ستمررون  املختلفة   باأ�سكاله  )َخـــ(  �ستكتبون احلرف  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َخـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1(  ُد املُ�َساِفِريَن(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )َخَرَج الُقْبَطاُن َيَتَفقَّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. من اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )5(: حرف )خ( امل�صموم واملمدود بالواو )ُخـ - ُخو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُخـ( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُخـ( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت )ُخـ( 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت ) ُخو( ممدوداً بالواو  م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُخـ ، ُخو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُخْبُز( فيها �سوت )ُخـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اإىل الأمــــام مــع تــدويــرهــمــا، هكذا  ــاَبــَتــنْيِ  ــبَّ بــالــ�ــسَّ بــالــواو، لــذلــك �ساأ�سري  ــــوُخ( فيها �ــســوت )ُخــــو(، ممــــدوًدا   م: كلمة )ُخ
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُخـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُخو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُخْبز(.    

. ت:  م: )ُخوخ(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُخُروج ، َيُخون ، بُخور ، يدُخل(.

ِديقي(     الزمن: )5( دقائق ة )الِكًتاُب �صَ اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف             الزمن: )15( دقيقة

وتي(          )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )ُخـ ، ُخو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ُخـ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُخـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُخـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ُخـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُخـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ـُخ ،  ُخ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ـُخـ ، ُخـ(، اأمَّ

ُخـ
ـُخـ   ُخـ

ـُخ    ُخ

ُخ
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)5 دقائق( �َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ُخو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُخو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُخو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

َثاِنَيًة(.
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُخو( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُخو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )ُخو(.  الكلمة ممدودا بالواو )ـُخو  ُخو( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ُخو(

تطبيق:
اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ُخو( )املمدود بالواو( يف بع�ص الكلمات،  �َساأُ�ِسرْيُ  وت ال�ّسِريِع؛  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ

وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ُخوُخ ، َبُخوُر ، َماأُخوُذ ، اأَُخو(  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُخو
ـُخو  ُخو

ـُخو  ُخو

ُخو

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُخـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  )ُخــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُخ�ُسوع ، ُخروج ،  َناأُخُذ ، َيطُبُخ ، ي�سرُخ( 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )َخـ ، َخا(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً  املراجعة: 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.



الوحدة التا�سعة 38

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )َيْدُخُل(، ومعناها: 

يُحوَن(. )يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(. رُخوَن( ، ومعناها: )َي�سِ )َعك�ص َيخرج( والثانية: )َي�سْ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: عك�ص َيْخُرُج معناها:   ت:)َيْدُخُل(  ت: )َيْد/ُخـ/ـُل(   
يُحوَن ت: َي�سِ معناها:   ُرُخون(  ت:)َي�سْ ـ/ـُر/ُخو/ن(    ت: )َي�سْ

تطبيق:
ُخوُر(. ـ/ـُخو/ُر()�سُ م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َخـ/ـُطو/ُط( )ُخُطوط(، )�سُ

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُخـ ، ُخو(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )َخَرَج ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. َخاَف( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
َفٌة( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )الرَياُح ال�سديدُة( اأو  م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )َعا�سِ

يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
َفٌة( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(.  م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )َعا�سِ

َفٌة( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(. ت: )َعا�سِ

ـ/ـُر/ُخو/َن َي�سْ َيْد/ُخـ/ـُل
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ـــه(، وفـــًقـــا لــلــتــعــلــيــمــات يف اخلـــطـــوة رقــــم )4(  ـــاُن ـــَك  املــراجــعــة: يــتــم مــراجــعــة الــكــلــمــات الــ�ــســائــعــة الآتـــيـــة )اجَلـــِمـــيـــع ، َم
من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
يِف( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم  -  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )اإِكرام ال�سَّ

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )الرياح ال�سديدة(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )الُقبَطاُن(، ومعناها : )َقائُد ال�سفينة(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
يِف( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. ة )اإِكرام ال�سَّ  اْحِك ق�سّ

م: ملاذا مل ياأخذ الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سيف 
اإىل بيته؟

م: من الذي اأخذ ال�سيف؟
م: ما اخُللق الذي ات�سف به الرجل؟

م: ماذا كنت �ستفعل لو كنت مكان الرجل؟

ت: لأنه مل يكن لديه طعام.

ت: الرجل الفقري.
ت: اإكرام ال�سيف.

م: تقبل اأية اإجابة معقولة.

�ُسوِل َطعاٌم يقدمه  اإِىل امل�سجِد، ومْل يكْن لدى الرَّ لَّى اهلل َعلَْيِه َو�َسلََّم -  َذاَت َليلٍة َجاء �َسيٌف ِعنَد َر�ُسوِل اهلِل - �سَ

حاِبِه َمْن َياأُْخُذ �َسْيِفي َوُيْكِرُمُه؟ َفقاَل رجل فقري من اأ�سحاب ر�سول اهلل اأنا يا ر�سوَل اهلِل، فاأَخَذُه اإىل  ل�سيفه، فقاَل لأ�سْ

ِبي  عاِم، فقالْت: َلي�َص َلدينا ما َيكِفي الأولَد، قاَل َلها: اإَِذْن اْجعلي الأَولَد ينامون، وَقرِّ بيِتِه َوَطلَب من َزوجِتِه اإعداَد الطَّ

يُف، َفباَت  ُكُل َحتَّى �َسِبَع ال�سَّ ُه َياأْ نَّ ْيِف اأَ ُجُل لل�سَّ ْوَء واأَْظَهَر الرَّ ْوَجُة ال�سَّ يُف الأَْكَل اأَْطَفاأَِت الزَّ يِف فلّما اأراَد ال�سّ الَع�َساَء لل�سَّ

ْيِف.  ماُه لل�سَّ ْوجاِن �َسِعيديِن مبا َقدَّ الزَّ
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اخلطوة )6(:              الكتابة                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
رُخون( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرياً اإىل كل  م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات ) َيْدُخُل، َي�سْ

كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: ميرُّ املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِخـ ، ِخيـ ، ْخ( ر�س )6(: حرف:)خ( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِخـ ، خيـ ، ْخـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِخـ ، خيـ ، ْخـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  ، واإذا كان فيها �سوت )ِخيـ( ممــدوداً  اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ �سوت احلرف )ِخـ( مك�سوراً 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْخـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِخـ ، ِخيـ ، ْخـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِخَطاب( فيها �سوت )ِخـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )َيِخيط( فيها �سوت )ِخيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. يط( فيها �سوت )ْخـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا     م: كلمة )خِمْ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِخـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
اأ�سفل هكذا  ، اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْخـ(  بابتني اإىل  )ِخيـ( ممدوًدا بالياء يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  م: )ِخَطاب(.    
ت:  م: )يِخْيط(.    

ت:    َيط(.     م: )خِمْ
تطبيق:

لَب(. م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيناً بالكلمات الآتية: )ِخيار ، َنِخيل ، خَمْ

ِديقي(.      الزمن: )5( دقائق ة )الِكَتاُب �صَ اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )ِخـ ، ِخيـ ، ْخـ( �صماًعا ) الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِخـ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِخـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِخـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِخـ
ـِخـ  ِخـ

ـِخ   ِخ

ِخ
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املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِخـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِخـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـِخ ، ِخ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ـِخـ  ،  ِخـ (، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِخـ(.
تطبيق:

ال�سبط )الك�سرة( يف بع�ص  املختلفة لل�سوت )ِخـ( بحركة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ نلعُب لعبَة  م: دعونا 
. والكلمات ِهَي:)ِخَمار ، �َسِخَر ، َباِخَرة (.  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ِخيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

�َصاُط الرابع : �صوت احلرف )ْخـ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة ) 5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِخيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )ِخيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي 

تقدمي الّن�صاط:
باأ�سكاله  اإىل الّلوح خماطًبا الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْخـ( �َساِكًنا  ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ِخي ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )ِخيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ـِخي ، ِخي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ـِخيـ ، ِخيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ِخيـ(

تطبيق:
وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ِخيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)ِخيَفة ، َنِخيل ، بِخيل ، �َسِخي ،  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

اأَِخي( .

ِخيـ
ـِخيـ  خيـ

ـْخـ  ْخـ

ـِخي  ِخي

ـْخ    ْخ

ِخي

ْخ
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْخـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة �سارًحا:هذان �سكال حرف )ـْخـ ، ْخـ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكناً ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ـْخ ، ْخ(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت: )ْخـ(. 
تطبيق:

كون« يف بع�ص  »ال�سُّ بط  ال�سّ )ْخـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �ساأ�سري  ال�ّسريع؛  وت  ال�سّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
َمل ، َزْخَرَف ، اطبْخ(. الكلمات، واأريُد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سوت م�ستخدمني الإ�سارة   ، والكلمات هي: )خَمْ

م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َخـ ، َخا ، ُخـ ، ُخو(،  مراعًيا ال�سرعة القرائية، 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِخـ ، ِخيـ ، ْخـ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
 ، )َباِخَرُة(  الأوىل:  ويذكر معناها:الكلمة  الكلمة مكتملة 

َيْدُخُل( )يكرر  ، ومعناها: )املُْفِجُع(، والثالثة : )َيْخُرُج( ومعناها:)عك�ص  ، والثانية: )املُِخيُف(  ومعناها: )�سفينة( 
املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 

م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 
مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: �َسفينُة معناها:   ت:)َباِخَرُة(  ت: )َبا/ِخـ/ـَر/ة(   
ت: املُْفِجُع معناها:   ت:)املُِخيُف(  ت: )الـ/ـُمـ/ـِخيـ/ـف(   

ت: َعك�ُص َيْدُخُل معناها:   ت:)َيْخُرُج(  ت: )َيْخـ/ـُر/ُج(   

َيْخـ/ـُر/ُجالـ/ـُمـ/ـِخْيـ/ـُفَبا/ِخـ/ـَر/ُة
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. ِرُخون( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ هي: )َخَرَج، َخاَف، َيْدُخُل، َي�سْ

َفة ، الُقبَطاُن(، وفقاً للتعليمات يف اخلطوة رقم  املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)اجَلِميُع ، َمَكاُنه ، َعا�سِ
)4(  من الدر�ص رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

َعاُء(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )َطلُب احلاجات من اهلل( م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )الدُّ
َعاُء( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(.  م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )الدُّ

َعاُء( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(. ت: )الدُّ
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )َطلُب احلاجات من اهلل(.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َظَهَرْت(، ومعناها: : )َبَدْت(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
)َبـ/ـِخيـ/ـُل()َبِخيُل(، )ِخياَطُة(،  )ِخـ/ـيا/َطـ/ـُة(  كلمة  كلمة  بطاقات  على  اأو  ال�سبورة  على  الآتية  الكلمات  اعر�ص   م: 

َيُط(. ـ/ـَيـ/ـُط( )خِمْ )خِمْ
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )اأبي(

من اأحب من اأبي  .... من اأعز من اأبي

اإذا طلبت حاجًة ...... اأبي يجيب مطلبي

اإن اأراه �ساعدي ..... فـي كل اأمر متعب

يارب اأبق يل اأبي ....  يارب اأبق يل اأبي
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اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )اهلل َلِطيُف(    الزمن: )10( دقائق

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )اهلل َلِطيف( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا حدث عندما كانت الباخرة يف البحر؟
م: كيف وجد القبطان امل�سافرين؟

م: ماذا طلب القبطان اإىل امل�سافرين؟
م: اإىل ماذا جلاأ اجلميع؟

ت: َظهرْت عا�سفة �سديدة.
ت: يف خوف �سديد.

ت: اأن َيْدخل كل واحد اإىل مكانه.
ت: اإىل الدعاء.

اخلطوة )7(:              الكتابة )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ِخـ/بــا/ة/ــر(، واأكتبها هكذا )باِخرة(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة

يتحدث الن�سيد عن حب الطفل لأبيه كونه يتعب وي�سقى ليجلب له ال�سعادة.
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)َت�ِسرُي -  يف - الباخرة  - البحر (، واأكتبها هكذا )َت�ِسرُي الَباِخرُة يِف الَبْحِر(.
م: و�سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن- �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 

وا�سحة  �سحيحة  جملة  لتكوين  خمتلفة؛  ب�سورة  اأمامكم  التي  نف�سها  الكلمات  برتتيب  مبفردكم  �ستقومون  الآن  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
م: الآن- �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )باخرة( و�سنقوم بقراءتها 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )الـ/ـِخيـ/ـُمـ/ــُف( 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة 
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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الن�صاط الأول: متييز �صوتي )َذ - ذا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(         )5 دقائق(

الدر�س )7(:  حرف )ذ( املفتوح، واملمدود بالألف )َذ - ذا(

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َذ، ذا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َذ ، ذا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
بابة اإىل اأعلى هكذا   ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ذا( ممدوداً بالألف فاأ�سريوا باإ�سبعي  )َذ(  مفتوًحا اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َذ ، ذا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َنَفَذ( فيها �سوت )َذ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )ذاع( فيها �سوت )ذا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )ذا(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َذ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  م: )َنَفَذ(.     

ت:  . م: )ذاَع(.     
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َذَهَب ، ذاكَر ، عَذاب ، َذبح(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )اهلل لطيف(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )َذ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َذ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا  ،  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )َذ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َذ( وهذان  اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )َذ(  املَُعلُِّم/ـُة  ُي�سرْيُ  م: 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ذ ، ــَذ( .  �َسْكاله )َذ ، ـَذ ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َذ
َذ  ، ــَذ

َذ  ، ـَذ

َذ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ
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 املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َخـ ، َخا ، ُخـ ، ُخو ، ِخـ ، ِخيـ ، ْخـ(، مراعًيا  ال�سرعة القرائية،  
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(.  فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ذا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ذا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َذ(.
تطبيق:

بع�ص  يف  )الفتحة(  ال�سبط  بحركة  )َذ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َذكر ، جَذب، نبذ، لذ ، ماذا(  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأعلى هكذا  بابتني اإىل  بال�سَّ م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )ذا( م�سرياً 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )ذا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )ذا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ذا ،  ــذا(.  الكلمة ممدودا بالألف )ذا ،  ــذا( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ذا(.
تطبيق:

الكلمات،  بالألف( يف بع�ص  املختلفة لل�سوت )ذا( )املمدود  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ نلعُب لعبَة  م: دعونا 
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ذاَكر ، اأذاب ، هذا ، ملاذا(  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ذا
ذا  ـذا

ذا  ـذا

ذا
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 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )اأََخــَذ(، ومعناها: 
لُه اإىل �سائل(. )يكرر املعلم/ـة ذلك  )َتَناوَل( والثانية: )اأََذاَب(،  ومعناها: )حوَّ

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: َتَناوَل معناها:    ت:)اأََخَذ(  ت: )اأَ/َخـ/ــَذ(   
لُه اإىل �سائل ت: حوَّ معناها:    ت:)اأََذاَب(  ت: )اأَ/َذا/َب(    

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َذ/َبـ/ــَل( )َذَبَل(، )َذا/ِبـ/ـُل()َذاِبُل(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َذ - ذا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. ُرخوَن ، َباِخرة ، املُِخيُف ، َيْخرُج( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ هي: )َخَرَج ، َخاَف ، َيْدُخُل ، َي�سْ

 اأَ/َخـ/ــَذ اأَ/ َذا/َب
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
) ـــمُّ ـــُل ، مــعــنــاهــا : )َي اإىل ثــــالث مـــــرات(  اإلــيــهــا ويـــكـــررهـــا مــرتــني  ـــرْيُ  ـــ�ـــسٍ ـــــَي: )َيـــجـــمـــُع( )ُي ِه الــكــلــمــُة   م: دوري: هــــذه 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )َيجمُع( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )َيجمُع( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. ت: )َيُلمُّ م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )الدواء(، ومعناها : )العالج(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )احلمامة والغراب( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

 م: اأين كانت فراخ احلمامة؟
م: من الذي اأخذ فرخ احلمامة؟

م: ماذا عملت احلمامة بعد ذلك؟
م: هل و�سل الغراب مرة اأخرى اإىل فراخ احلمام؟
م: كيف ا�ستطاعت احلمام اأن تتغلب على الغراب؟

ت : يف الع�ص.
ت : الغراب.

ت : ا�ستكت اإىل جماعتها من احلمام.
ت : نعم.

ت :  هجمَن عليه ب�سورة جماعية عندما اآتى.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )احلمامة والغراب(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية )اجلميع ، مكانه، عا�سفة ، القبطان ، الدعاء ، ظهرت(، وفًقا للتعليمات يف 
اخلطوة رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

و�سعت حمامٌة فراَخها يف الع�ص ؛ فجاَء غراٌب واأخذ اأحَد الفراخ وطار بعيًدا ، فحزنت احلمامة كثرًيا ، ثمَّ ذهبْت 

اإىل احلماِم، و�سكت اأمر الغراب، غ�سبت احلمام وتوعدنه، وعندما جاء مرة اأخرى هجمت احلمام عليه ب�سورة جماعية 

ففر هارباً ومل يعد مرًة اأخرى.
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-  كتابة حرف )ذ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )ذ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َذ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َذ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )َذ( ا�سمه )ذال( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )الذبابة ح�سرة موؤذية(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)الذبابة ح�سرة موؤذية( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

ف رقم )1( من اأ�سفل الورقة  م: الآن- �ستكتبون احلرف )َذ( باأ�سكاله املختلفة  و�ستمررون اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ
حيحة للكتابة. مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َذ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1( من اأ�سفل  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )الذبابة ح�سرة موؤذية(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )8(: حرف )ذ( امل�صموم واملمدود بالواو )ُذ - ُذو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1(الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُذ - ُذو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُذ ، ُذو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
بابة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ُذو( ممدوداً  )ُذ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُذ ، ُذو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُذنوب( فيها �سوت )ُذ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

تــدويــرهــمــا، هكذا  مــع  الأمــــام  اإىل  ــاَبــَتــنْيِ  ــبَّ بــالــ�ــسَّ �ساأ�سري  لــذلــك  بــالــواو،  )ُذو(، ممــــدوًدا  �ــســوت   م: كلمة )جــــُذور( فيها 
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُذ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُذو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُذنوب(.    

. ت:  م: )جُذور(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُذبابة ،  بُذور ، جُذور ، ُذكور ، يُذوق(.

ة )اهلل لطيف(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

الزمن: )15( دقيقة اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        

وتي(       )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )ُذ - ُذو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ُذ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة         )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُذ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُذ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )ُذ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما )ُذ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ُذ ، ـُذ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ُذ ، ـُذ(، اأمَّ

ُذ
ُذ   ــُذ

ُذ

ُذ   ــُذ



53الوحدة التا�سعة

)5 دقائق( �َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ذو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُذو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُذو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُذو( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُذو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )ُذو ، ــُذو(  الكلمة ممدودا بالواو )ُذو ، ــُذو( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُذو(.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ُذو( )املمدود بالواو( يف بع�ص الكلمات، واأريد  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)بُذور ، يُذوق ، يُذوب(  منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ذو
ذو - ـذو

ذو  - ـذو

ذو

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُذ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بــحــركــة  )ُذ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس ــِريــِع؛  الــ�ــّس ــوت  الــ�ــسَّ لــعــبــَة  نــلــعــُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُذْق ، يبُذُل ، ي�ستعيُذ ، ينقُذ(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�سمع خطاأً  فاإذا  القرائية،  ال�سرعة  َذا(، مراعًيا   - )َذ  درا�ستها  �سبق  التي  الأ�سواَت  الّتالميذ  املعلُِّم مَع  ُيَراِجُع  املراجعة: 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )ُذباب(، ومعناها: 
املعلم/ـة ذلك  ، ومعناها: )اأَطعُم(. )يكرر  )اأَُذوُق(  الذباب( والثانية:  )ح�سرة 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ح�سرة الذباب معناها:   ت:)ُذَباُب(  ت: )ُذ/َبا/ُب(   
ت: اأطعم معناها:   ت:)اأَُذوق(  ت: )اأَ.ُذو/ُق(    

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ُذ/َر/ُة( )ُذَرُة(، )يـ/ــُذو/ُد()يُذوُد(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُذ - ُذو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

اأَ/ُذو/ق ُذ/َبا/ُب

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )اأَخَذ ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. اأََذاَب( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )هل( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )ا�ستفهام و�سوؤال( اأو يو�سح 

املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )هل( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )هل( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
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)4( من  رقـــم  اخلــطــوة  للتعليمات يف  وفــًقــا  يــجــمــُع(،   ، )الــــــدواء  الآتـــيـــة  الــ�ــســائــعــة  الــكــلــمــات  مــراجــعــة  يــتــم   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الورقة املغرورة( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )ا�ستفهام و�سوؤال(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )الدموع(، ومعناها : )هي التي تنزل من العني عند البكاء(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )الورقة املغرورة( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: اأين �سقطت الورقة اخل�سراء ؟ 
الظامئة  لالأوراق  اخل�سراء  الورقة  قالت  ماذا  م: 

عندما راأتها ؟
م: مباذا ردت الورقة اخل�سراء على الأوراق اخلريفية 

عندما �ساألتها عن موعد عودتها اإىل �سجرتها ؟
م: ماذا اأ�ساب الورقة ؟

م: ماذا تتعلم من الق�سة ؟

ت: �سقطت بني غ�سون �سجرة بجانب اأوراق �سفراء ذابلة.
ت: اأنظري اأيتها الأوراق كم اأنا جميلة وخ�سراء ولمعة.

ت: رّدت باأنها �ستنادي الريح حلملها اإىل �سجرتها.

ومرغت  الأر�ص،  على  بها  ورمت  فاأخذتها،  ريح  هبت  ت: 
وجهها بالرتاب 

ت: جتنب الغرور اأو تعلم التوا�سع وتقدير الآخرين مهما 
كانت ظروفهم  )تقبل اأية اإجابات اأخرى(

بني  ا�ستقرت  وملا  ذابلة،  �سفراء  اأوراق  بجانب  �سجرٍة  غ�سوِن  بني  واأ�سقطها  لمعًة  خ�سراَء  ورقًة  الهواُء  حمل 
ُتهاَ الأوراُق كم اأنا جميلٌة وخ�سراُء  الأغ�سان نظرت لرتى ما حولها فلم تر اإل اأوراقاً �ساحبًة �سفراَء، فقالت: انظري اأَيَّ
ولمعٌة، قالت لها الأوراُق: نعم، اأنِت جميلٌة وخ�سراُء ولمعٌة، ولكن مِلَ جئت اإىل هنا ؟ �سمتت الورُقة اخل�سراء، ونظرت 
اإىل الأوراق ، وقالت: جئُت لأ�ستمتَع بجمايل و�سَط اأوراٍق خريفيٍة �ساحبٍة وظماآنٍة قد ت�سقُط قريباً،  قالت لها الأوراُق: 
َزاَدِك اهلُل َجَماًل، ولكن متى �ستعودين اإىل �سجرتِك؟ �سمتت الورقُة اخل�سراُء،  ثم قالت: �ساأنادي الريَح لتحملني َمَرًة 

غت وجهها بالرتاب. اأخرى اإىل �سجرتي، وما هي اإل حلظاٌت حّتى هّبْت ريح فاأخذتها، ورمت بها على الأر�ص، ومرَّ
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اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )ُذَباُب ، اأَُذوق( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرًيا اإىل كل كلمة، 

ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِذ- ِذيـ - ْذ( ر�س )9(: حرف:)ذ( املك�صور، واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِذ ، ِذيـ ، ْذ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِذ ، ِذيـ ، ْذ( )مك�سوًرا، اأو ممدوًدا، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
، واإذا كان فيها �سوت )ِذيـ( ممدوداً بالياء اأ�سريوا  بابة اإىل اأ�سفل هكذا  �سوت احلرف )ِذ( مك�سوراً اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْذ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، دوري :

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِذ ، ِذيـ ، ْذ(.
بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِذكرى( فيها �سوت )ِذ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

م: كلمة )نِذير( فيها �سوت )ِذيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا      .
. م: كلمة )بْذرة( فيها �سوت )ْذ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِذ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأ�سفل هكذا  ، اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْذ( �ساكًنا،  )ِذيـ( ممدوًدا بالياء يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  م: )ِذكرى(.    
ت:  م: )نذير(.    

ت:    م: )بْذرة(.    
تطبيق:

ة ، ُيذيب ، َيْذَهُب(. م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيناً بالكلمات الآتية: )ِذمَّ

ة )اهلل لطيف(       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )ِذ - ِذيـ - ْذ( �صماًعا ) الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِذ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِذ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِذ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِذ
ــِذ    ِذ

ذ   ــِذ

ِذ
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املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِذ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِذ( وهذان �َسْكاله  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ِذ ، ـِذ( .  ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ِذ ، ـِذ(، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِذ(.

تطبيق:
بع�ص  يف  )الك�سرة(  ال�سبط  بحركة  )ِذ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

. والكلمات ِهَي:)ذِئب، كاِذب، يكِذب(.  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ذيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

) 5 دقائق( �َصاُط الرابع : �صوت احلرف )ْذ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة    النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ذيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )ذيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي  م: ُي�سرْيُ

تقدمي الّن�صاط:
باأ�سكاله  �َساِكًنا  )ْذ(  �سنتعّرف �سوت احلرف  الآن  الّتالميذ:  الّلوح خماطًبا  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�ِسرْيُ  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ذيـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )ذيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ذي  ، ـذي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ذيـ ، ــذيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ذيـ(

تطبيق:
وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ذيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)ِذْيَع ، معاِذير ، ُمِذيب ، كاِذي،  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

يهِذي( .

ذيـ
ذيـ   ـذيـ

ـــْذ   ْذ
ـــْذ   ْذ

ذي   ـذي

ذي

ْذ
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْذ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ْذ ، ـْذ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكًنا ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ْذ ، ــْذ(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْذ(. 
تطبيق:

ــكــون«  ــبــط »الــ�ــسُّ ــوت الــ�ــّســريــع؛ �ــســاأ�ــســري اإىل الأ�ــســكــال املختلفة لــلــ�ــســوت  )ْذ( بــحــركــة الــ�ــسّ م: دعــونــا نــلــعــُب لــعــبــَة الــ�ــسّ
تـــ�ـــســـرعـــوا يف نـــطـــق الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة   ، والــكــلــمــات  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   يف بــعــ�ــص 

هي: )اْذهب ، بْذل ، اأْذكار ، خْذ(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َذ ، َذا ، ُذ ، ُذو(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِذ - ذيـ - ْذ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )يــوؤِذي( ، 

ومعناها: )ي�سايق غريه( ، والثانية: )ِذَياُب( ، ومعناها: )ا�سم رجل( ، والثالثة : )َيْذِرُف( ومعناها:)ي�سكب دموًعا 
من عينيه( )يكرر املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت:ي�سايق غريه. معناها:   ت:)ُيوؤِذي   (  ت: )ُيوؤ/ِذي(    

ت: ا�سم رجل. معناها:   ت:)ِذَياُب(  ت: )ِذ/َيا/ُب(   
ت: ي�سكب دموًعا من عينيه. معناها:   ت:)َيْذِرُف(  ت: )َيْذ/ِر/ُف(   

َيْذ/ ِر/ ُفِذ/يا/ٌب  ُيوؤْ/ِذي
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )اأخذ ، اأذاب ، ذباب ، اأذوق( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

من    )4( رقـــم  اخلـــطـــوة  يف  للتعليمات  وفـــقـــاً  الــــدمــــوع(،   ، الآتـــيـــة:)هـــل  الــ�ــســائــعــة  الــكــلــمــات  مــراجــعــة  يــتــم   املراجعة: 
الدر�ص رقم )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص )1( الوحدة )9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )َنعْم(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )يو�سح  املعلم  معناها(.
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )َنعْم( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )َنعْم( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )يذكرون معناها كما و�سحه لهم املعلم(.
ى(. م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )املك�سوف(، ومعناها:)املفتوح غري املغطَّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ُمنـ/ـِذ/ُر( )ُمنِذُر(، )مـ/ـِذيـ/ــٌع()مِذيٌع(، )اأَْنــ/ــِقْذ(

)اأَْنِقْذ(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )اأبي(

من اأحب من اأبي  .... من اأعز من اأبي

اإذا طلبت حاجًة ...... اأبي يجيب مطلبي

اإن اأراه �ساعدي ..... فـي كل اأمر متعب

يارب اأبق يل اأبي ....  يارب اأبق يل اأبي
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )ِذياب والأكل املك�صوف(  

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )ِذياٌب والأكل املك�صوف( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ملاذا اأخذ املعلُم ذياًبا اإىل الطبيب؟
م: ملاذا اأح�ص ذياب باأمل يف بطنه؟
م: ما الذي يوؤذي �سحة الإن�سان؟

م: ماذا �ستفعل لو كنت مكان ذياب؟

ت: لأنه اأح�ص باأمل �سديد يف بطنه.
ت: لأنه اأكل بطاطاً مك�سوًفا.

ت: الأكل املك�سوف.
ت: لن اآكل من الطعام املك�سوف.

اخلطوة )7(:              الكتابة  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ر / يــ/ ـــذ/ف(، واأكتبها هكذا )يذرُف(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة

املعنى الإجمايل للن�سيد

يتحدث الن�سيد عن حب الطفل لأبيه كونه يتعب وي�سقى ليجلب له ال�سعادة.
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)�سحة، الذباب، الإن�سان، يوؤذي(، واأكتبها هكذا )الذباب يوؤذي �سحة الإن�سان(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن- �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 

اأمامكم ب�سورة خمتلفة؛ لتكوين جملة �سحيحة وا�سحة  التي  الكلمات نف�سها  �ستقومون مبفردكم برتتيب  الآن-  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها.
م:يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة 

ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
م: الآن �سرنكب - مًعا - الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )ُيوؤذي( و�سنقوم بقراءتها 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ذ/ ي / يــ/وؤ( 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة 
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها.
م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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تقدمي الن�صاط:
م: يعر�ص املعلِّم/ـة لوحاً فيه اأ�سوات حروف التمرين التايل : 

منوذج )دوري( :
وِت الأول قائاًل: �سوت احلرف  م:  ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل ال�سّ
وت التايل، وهكذا حتى ي�ستكمل  )ِخي( وينتقل اإىل ال�سّ
بني  النطق  عند  التمييز  )مراعًيا  جميعها.  الأ�سوات 

احلركة الق�سرية والطويلة( .
تطبيق

 م: ا�ساأل الّتالميذ: من يريد اأن يكون معلًما الآن؟
والتالميذ يقروؤون   ، اأ�ــســوات احلــروف   اإىل  بع�ص  املعلم/ـة وي�سري  دور  واأخــربه كيف يقف وميثل   ، تلميًذا  اخــرت  م: 

الأ�سوات �سوًتا �سوًتا .
ت: يختار هذا الّتلميذ تلميًذا اآخر ل�ستكمال  قراءة الأ�سوات.

م: نظم الّتالميذ يف جمموعات ، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة بع�ص الأ�سوات.
م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة.

تقدمي الن�صاط:
م: يقول املعّلم/ـة : �سبق اأن در�ستم كلمات املزج هذه )م�سرياً اإىل جدول الكلمات املعرو�ص اأمامهم(، و�سنقوم  الآن بقراءتها. 

منوذج )دوري( :
ويقروؤها،  )َكــَمــال(  الأوىل  الكلمة  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�سري  م:  

وينتقل اإىل قراءة بع�ص الكلمات ب�سكل ع�سوائي. 
تطبيق

م: اأ�ساأل الّتالميذ: من يريد اأن يكون معلًما الآن؟
املعلم/ـة  واأخــربه كيف يقف وميثل دور   ، م: اخرت تلميًذا 
وي�سري اإىل بع�ص الكلمات، والتالميذ يقروؤون الكلمات 

كلمًة كلمة .
اآخـــر ل�ــســتــكــمــال  قـــراءة  تــلــمــيــًذا  ت: يــخــتــار هـــذا الّتلميذ 

الكلمات.
م: نظم الّتالميذ يف جمموعتني ، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة بع�ص الكلمات.

ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها والأخرى ت�ستمع اإليها. 
م: نظم ال�سف يف عدة جمموعات بح�سب حجم ال�سف، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة الكلمات املحددة لها.

ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها.
م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة. 

تـدريبـــــات
الوحدة التا�سعة  اإجراء تنفيذ التدريبات

الن�صاط )1(: قراءة اأ�صوات احلروف.        الزمن: )20( دقيقة

الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )2(: قراءة كلمات املزج.     
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الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )3(: قراءة الكلمات ال�صائعة.    
تقدمي الن�صاط:

م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الكلمات املعرو�سة يف جدول الكلمات ال�سائعة، قائاًل الآن �ستقروؤون هذه الكلمات التي �سبق لكم 
درا�ستها. 

منوذج )دوري(:
الأول  الكلمة  ويــقــراأ  الــكــلــمــات،  اإىل  املــعــلِّــم  ي�سري  م: 

)اجلمعة(. 
تطبيق

م: اأ�ساأل الّتالميذ: من يريد اأن يكون معلًما الآن؟
دور  وميــثــل  يقف  كيف  واأخــــربه   ، تلميًذا  اخــرت  م: 
املعلم/ـة وي�سري اإىل  بع�ص الكلمات  ، والتالميذ 

يقروؤون الكلمات كلمًة كلمة .
اآخر ل�ستكمال  قراءة  تلميًذا  الّتلميذ  ت: يختار هذا 

الكلمات.
م: نظم الّتالميذ يف جمموعتني ، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة بع�ص الكلمات.

ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها والأخرى ت�ستمع اإليها. 
م: نظم ال�سف يف عدة جمموعات بح�سب حجم ال�سف، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة الكلمات املحددة لها.

ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها.
م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة. 

تقدمي الن�صاط: 
على  �سنتدرب  الآن  قائاًل:  الكلمات،  املعلِّم/ـة  يعر�ص  م: 
نطق ال�سوت الأول يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة. 

منوذج )دوري(:
م:  ي�سري املعلِّم اإىل الكلمة الأوىل )َخامل( وينطق ال�سوت 
الأول  منها مع حركته )خا(، وهكذا حتى ي�ستكمل نطق 

ال�سوت الأول الذي ا�ستملت عليه الكلمات جميعها.  
تطبيق:

م: الآن �ستنطقون ال�سوت الأول يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم..
وت الأول للكلمات. يف العمود الأول ،  م: نظم الّتالميذ يف ثالث جمموعات ، واطلب اإىل املجموعة الأوىل  قراءة ال�سّ
وت الأول للكلمات.  وت الأول للكلمات. يف العمود الثان، واملجموعة الثالثة قراءة ال�سّ واملجموعة الثانية قراءة ال�سّ

يف العمود الثالث.
ت: تقراأ كل جمموعة  ال�سوت الأول للكلمات املحددة لها والأخريات ت�ستمع اإليها. 

م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب:  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة. 

الزمن: )15( دقيقة الن�صاط ) 4(: قراءة ال�صوت الأول يف الكلمات:   
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تقدمي الن�صاط: �ستقومون الآن بكتابة احلروف/الكلمات التي تعرفتم عليها يف درو�ص اخلط ال�سابقة.
م: يوجه التالميذ اإىل فتح كتبهم على التدريب املق�سود.

منوذج)دوري( :
م: يعر�ص املعلم/ـة اأول  احلروف ، ويناق�سهم  يف اجتاهات كتابتها.
اإليها،و يبداأ بكتابة  الإ�سارة  املعلم/ـة احلروف مع  م: يقراأ 

اإىل  التالميذ  يوجه  نف�سها  اللحظة  ويف  كتابته.  واجتاهات  للمكتوب  ال�سحيح  ال�سكل  مراعياً  اللوح  على  احلــروف 
مالحظته خطوة خطوة.

م: ينتقل املعلم/ـة اإىل قائمة الكلمات ويتبع الإجراءات الآتية:
م: يعر�ص الكلمات على التالميذ ، ويناق�سهم يف معناها 

م: يقراأ الكلمات مع الإ�سارة اإليها 
م: يبداأ بكتابة الكلمات على اللوح مراعًيا �سكل واجتاهات 

كتابة احلرف يف الكلمة وخطوات كتابة الكلمة حرفا حرفا.
تطبيق :  م: يوجه املعلم/ـة التالميذ اإىل  حماكاة املكتوب .

ت: يقوم التالميذ مبحاكات املكتوب.
م: مير املعلم/ـة بني �سفوف التالميذ للمتابعة ويقدم التغذية الراجعة ب�سورة فردية وباأ�سلوب »دوري ، دوركم« فاإذا 

وجد خطاأ لدى معظم التالميذ �سححه جماعياً على اللوح.

الزمن: )15( دقيقة الن�صاط ) 5(: الكتابة.      

الزمن: )15( دقيقة الن�صاط ) 6(: التحدث عن ال�صورة.      

يف ح�س�ص الأن�سطة ا�ستخدم التدريبات لعبة مع التالميذ؛ لتدريبهم على ال�سرعة القرائية لالأ�سوات 
والكلمات بنوعيها )املزج وال�سائعة(. تنبيه:

ـخـــكـخــ�صــذِخـكـ

................................................................................................................

الَباِخَرةِفـيِذَيابَرِكب

................................................................................................................................................................

تقدمي الن�صاط: 
ورِة املوجودة اأمامنا و�سنحاول احلديث  والتعبري عنها. م: يخاطب املعّلم/ـة الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �سنحاول الآن و�سف  ال�سُّ

ورة تعرب عن النظافة ، و اأهمّية التعاون  يف نظافة مدينتنا.  منوذج)دوري(: م:  �ساأعطيكم مثال : هذه ال�سّ
ورة ، ثّم و�سف ما ي�ساهدونه . التطبيق: م: يطلب املعلم/ـة اإىل التالميذ مالحظة ال�سّ

م: يطلب املعلم /ـة اإىل التالميذ التعبري عّما ي�ساهدونه يف ال�سورة �سفهّيا. م�ستعيًنا بالأ�سئلة الآتية:
ورة ؟  - ماذا يوجد يف ال�سّ

- ما الذي جعل الولد ي�ساعد الطفلة ؟
- ياترى ماهو احلديث الذي دار بينهما؟

ورة؟ - ما الذي اأعجبك يف ال�سّ
ورة؟. - ماذا تعلمنا هذه ال�سّ

عن  احلديث  على  التالميذ  وي�سجع  اإيجابية  بجمل  عليها  ويعلق  وحديثهم   التالميذ  تعبري  اإىل  املعلم/ـة  ي�ستمع  م: 
ال�سورة، عن طريق منحهم اهتماماً كبرياً عندما يتحدثون، واأن ي�سعرهم بالطمئنان، والثقة يف اأنف�سهم، واأل ي�سخر 
من التلميذ اإذا اأخطاأ، واأل ي�سمح لزمالئه بال�سخرية منه. وعليه اأن يثني على التالميذ، كلما كان اأداوؤهم طيباً، واأن 

يكرث من البت�سام، وي�سغي بعناية حلديثهم .
م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�سبة. م:  يقدِّ
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اأهداف الوحدة: 
يتوقع من التلميذ يف نهاية الوحدة اأن يكون قادًرا على :

1- متييز اأ�سوات احلروف �سماًعا بح�سب حركاتها ومدودها.
2- الربط بني اأ�سوات احلروف واأ�سكالها بح�سب حركاتها ومدودها.

3- متييز اأ�سكال اأ�سوات احلروف )بداية الكلمات وو�سطها ونهايتها(. 
4- تركيب كلمات مكونة من حروف مدرو�سة.

5- قراءة الكلمات ال�سائعة قراءة ت�سورّية، وفهم معانيها.
6- الإ�سغاء اجليد للق�س�ص امل�سموعة ، وفهم م�سامينها .

نة ، وفهم معانيها. 7- قراءة الأنا�سيد املت�سمنة يف الوحدة قراءة ملحَّ
ور. 8- التنبوؤ مب�سامني الق�س�ص امل�ستقلة من خالل ال�سّ

9- قراءة الق�س�ص امل�ستقلة قراءة �سحيحة.
10- ا�ستيعاب م�سامني الق�س�ص امل�ستقلة.

11- ا�ستنتاج الدرو�ص امل�ستفادة من الق�س�ص املدرو�سة.
12- كتابة احلروف املدرو�سة يف الوحدة باأ�سكالها املختلفة منفردة ويف كلمات.

13- ر�سم الكلمات الإمالئية املدرو�سة يف الوحدة ر�سًما �سحيًحا.
14- تركيب كلمات من حروف معطاة، اأو جمل من كلمات مقدمة له.

15- ا�ستح�سان �سلوكات اإيجابية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
16- رف�ص �سلوكات �سلبية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
17- التعبري - �سفهًيا - عن ق�سة اأو حدث اأو �سورة.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب التلميذدليل املعلم

ا�سم الق�سة امل�ستقلةاحلرفرقم الق�سةاملو�سوعاتالدرو�ص
َعـ - َعا10 - 1

َمِديَنُة َعَدَنع10 - 1 ُعـ - ُعو10 - 2
ِعـ - عيـ - ْعـ10 - 3
�َسـ - �َسا10 - 4

يلَة واحَلا�ُسوُب�ص10 - 2 َف�سِ و10 - 5 ـ - �سُ �سُ
ـ10 - 6 ـ - �سيـ  - �سْ �سِ
هـَ - َها10 - 7

ُة النَّْحِلهـ10 - 3 ِهاَلٌل َوَخِليَّ ُهـ - ُهو10 - 8
ِهـ - هيـ - ْهـ10 - 9
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)5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوتي )َعـ - َعا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   

الدر�س )1(:  حرف )ع( املفتوح واملمدود بالألف )َعـ - َعا(

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َعـ - َعا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َعـ - َعا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
بالألف فاأ�سريوا  اإذا كان فيها �سوت )َعــا( ممــدوداً  اأّمــا   ، اأعلى هكذا    بابة اإىل  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ )َعـــ(  مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َعـ(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َعدل( فيها �سوت )َعـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )َعادل( فيها �سوت )َعا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )َعا(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َعـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  م: )َعدل(.     

ت:  . م: )َعادل(.     
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َعرف ، َعَقَد ، َعارف ، َعامل(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )ِذياب والأكل املك�صوف(             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )َعـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َعـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا    املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف)َعـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )َعـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َعـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )َع ، ــَع( .  �َسْكاله )َعـ ،  ـَعـ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َعـ
َعـ - ـَعـ

َع - ـَع

َع
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املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َذ ، ذا ، ُذ ، ُذو ، ِذ ، ذي ، ْذ(، مراعًيا ال�سرعة القرائية،   
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )َعا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َعا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َعـ(.

تطبيق:
)الفتحة( يف بع�ص  ال�سبط  )َعـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َع�سا ،  قَعَد ، جاَع، قرَع(. الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأعلى هكذا  اإىل  بابتني  بال�سَّ اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َعا( م�سرياً  املَُعلُِّم/ـُة  ُي�سرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َعا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َعا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )َعا ، ـَعا(.  الكلمة ممدودا بالألف )َعا ، ـَعا( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َعا(.
تطبيق:

اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )َعا( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  �َساأُ�ِسرْيُ  وت ال�ّسِريِع؛  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)َعامر ، نتَعارف ، دَعا (.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َعا
َعا - ـَعا

َعا - ـَعا

َعا
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 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )عدن(، ومعناها: 
ذلك  املعلم/ـة  )يــكــرر  )رجـــع(.  ومعناها:  )عـــاد(،   والثانية:   مدينة(  )ا�ــســم 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ا�سم مدينة معناها:    ت:)َعَدُن(  ت: )َعـ/ـَد/ُن(    
ت: رجع معناها:    ت:)َعاد(   ت: )َعا/َد(     

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َعـ/ـثـ/ـَر( )َعرَث(، )َعا/ِثـ/ــُر()عاثُر(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ع( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )اأَخَذ ، اأََذاب ، ُذَباُب ، اأذوق ، يوؤذي ، ِذياٌب ، َيْذِرُف( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

َعا/َد َعـ/ــَد/ُن
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
 م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )تبحُث( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )وي�سرح معناها باأ�سلوبه اخلا�ص(

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )تبحُث( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )تبحُث( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )بح�سب املعنى الذي و�سحه املعلم (. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )�َساَع(، ومعناها : )ُفِقَد(.

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )نهاية الطمع( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: ماذا فعلت القطة اأثناء نوم املراأة؟
م: ما امل�سكلة التي حدثت للقطة؟

م: ملاذا �ساعدت املراأة القطة؟
م: ماذا نتعلم من الق�سة؟

ت : ذهبت اإىل املطبخ واأكلت ال�سمكة.
ت : انغر�ست �سوكة يف فمها.

ت : لأنها حتبها - لأنها رحمتها.
ت : القناعة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )نهاية الطمع(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية )الدواُء ، يجمُع ، هل ، الدموُع ، َنَعْم ، املك�سوُف(، وفًقا للتعليمات يف اخلطوة 
رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

يف اأحد الأيام طبخت امراأٌة �سمًكا، ثم ذهبت لرتتاح يف غرفتها، فت�سللت قطعة جائعة اإىل املطبخ واأكلت ال�سمك 

اإليها واأخذتها بني  اأيقظت املراأة فاأ�سرعت  ب�سرعة فانغر�ست �سوكة كبرية يف فمها. وجل�ست القطة متوء ومتوء، حتى 

يديها ونزعت ال�سوكة الكبرية من فمها.

خف�ست القطة راأ�سها خجلة من فعلتها، وقررت األ تاأكل طعاًما لي�ص لها.
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-  كتابة حرف )َعـ ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َعـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َعـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ،و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َعـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )َعـ( ا�سمه )عني( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )ما اأجمل مدينة عدن(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)ما اأجمل مدينة عدن( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  و�ستمررون  املختلفة   باأ�سكاله  )َعـــ(  �ستكتبون احلــرف  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َعـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1( من اأ�سفل  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )ما اأجمل مدينة عدن(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )2(: حرف )ع( امل�صموم واملمدود بالواو )ُعـ - ُعو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُعـ ، ُعو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُعـ ، ُعو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ُعو( ممدوداً  )ُعـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُعـ(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُعَمر( فيها �سوت )ُعـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اإىل الأمــــام مــع تــدويــرهــمــا، هكذا  ــاَبــَتــنْيِ  ــبَّ بــالــ�ــسَّ بــالــواو، لــذلــك �ساأ�سري   م: كلمة )قــُعــود( فيها �ــســوت )ُعــــو(، ممــــدوًدا 
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُعـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُعو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُعَمر(.    

. ت:  م: )قُعود(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُعيون ، �سُعود(.

ة )ذياب والأكل املك�صوف(             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.           الزمن: )15( دقيقة

وتي(         )5( دقائق الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )ُعـ - ُعو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ُعـ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُعـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُعـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ُعـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُعـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ُع ، ـُع( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ُعـ ، ـُعـ(، اأمَّ

ُعـ
ُعـ   ـُعـ

ُع    ـُع

ُع
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)5 دقائق( �َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ُعو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُعو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُعو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�ٍسرْيُ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُعو( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُعو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )ـُعو  - ُعو(. الكلمة ممدوًدا بالواو )ُعو ، ـُعو( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ُعو(

تطبيق:
الكلمات،  الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ُعو( )املمدود بالواو( يف بع�ص  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ م: دعونا نلعُب لعبَة 

وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ُعود ، يُعود ، يدُعو(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُعو
ـُعو - ُعو

ـُعو  - ُعو

ُعو

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُعـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  )ُعــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــاأُ�ــسِ �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُعرٌف ، َتباُعد ، يُعدُّ ، ُيذيُع ، َيقرُع(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً  َعا(، مراعًيا   ، التي �سبق درا�ستها )َعـ  الّتالميذ الأ�سواَت  املعلُِّم مَع  ُيَراِجُع  املراجعة: 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )ُعَمُر(، ومعناها: 
ذلك  املعلم/ـة  )يــكــرر  )نــرجــع(.  ، ومعناها:  )نــعــود(  والثانية:   رجــل(  )ا�ــســم 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ا�سم رجل معناها:   ت:)ُعَمُر(  ت: )ُعـ/ـَمـ/ـــُر(   
ت: نرجع معناها:   ت:)َنُعوُد(  ت: )َنـ/ـُعو/ُد(   

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ُعـ/ـُدو/ل( )ُعُدول(، )ُقـ/ـُعو/د()قُعود(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُعـ - ُعو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

َنـ/ـُعو/ُد ُعـ/ـَمـ/ـُر

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )َعَدُن ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. َعاَد( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
اأو يو�سح املعلم  اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )�َسَكَر(  م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )َحِمَد( )ُي�سرْيُ 

املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )َحِمَد( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )َحِمَد( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
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من   )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفًقا  �َساَع(،   ، )َتبحُث  الآتية  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )�سامي وال�سيام( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�َسَكَر(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )�سافرت(، ومعناها : )انتقلت من بلد اإىل اآخر(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )�سامي وال�سيام( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: مباذا �سعر �سامي وقت الظهرية؟
م: ماذا وجد �سامي عندما جل�ص يف فناء البيت؟

م: هل اأفطر �سامي عندما وجد جرة املاء؟
م: متى اأفطر �سامي؟

م: ماذا نتعلم من الق�سة؟

ت: �سعر بعط�ص �سديد.
ت: وجد جرة �سغرية فيها ماء.

ت: ل.
ت: بعد �سماعه اأذان املغرب.

ت: ال�سرب.

ر �سامي يف اليوم الأول من رم�سان مع اأ�سرته، و�سّلى الفجر، ويف ال�سبَّاح  خرج �سامي يلعب مع اأ�سدقائه،  ت�سحَّ

هرية �ّسَعر �سامي بعط�ص �سديد وجوع. م�ص وقت الظَّ وعندما ا�ستدت حرارة ال�سَّ

ة، ونظر مييًنا  باجلرَّ �سامي  اأم�سك  فيها ماء،  �سجرة فوجد جّرة �سغرية  البيت حتت ظل  فناء  �سامي يف  جل�ص 

و�سماًل واأراد اأن يروي ظماأه، ولكنه قال: لقد مر اأكرث من ن�سف اليوم، لن اأفطر.

اقرتب موعد الإفطار فخرج �سامي مع والده اإىل امل�سجد واأخذ التمر واملاء، �سمع �سامي اأذان �سالة املغرب فاأ�سرع 

اإىل الإفطار وقال لنف�سه احلمد هلل اأنني ما �سربت ماء عند الظهرية.
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اخلطوة )6(:              الكتابة                                            الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية

تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداًدا للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )ُعَمُر - نعوُد( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرًيا اإىل كل كلمة، 

ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِعـ - عيـ - ْعـ( ر�س )3(: حرف:)ع( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِعـ ، عيـ ، ْعـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِعـ ، عيـ ، ْعـ( )مك�سوًرا، اأو ممدوًدا، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  واإذا كان فيها �سوت )عيـ( ممــدوداً   ، اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  �سوت احلرف )ِعـــ( مك�سوراً 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْعـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِعـ ، عيـ ، ْعـ (.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِعنب( فيها �سوت )ِعـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )ِعيدان( فيها �سوت )ِعيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )مْعدن( فيها �سوت )ْعـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِعـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْعـ(   ، اأ�سفل هكذا   اإىل  بابتني  اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ )ِعيـ( ممــدوًدا بالياء يف الكلمة، 

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  م: )ِعنب(.    
ت:  ِعيدان(.     م: ) 

ت:    م: )مْعدن(.    
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية )ِعمامة - ِعي�سى - تْعبري(.

ة ) ذياب والأكل املك�صوف(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )ِعـ - عيـ - ْعـ( �صماًعا ) الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِعـ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِعـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِعـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِعـ
ـِعـ  - ِعـ

ـِع - ِع

ِع
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م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِعـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِعـ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ِع ، ـِع( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ِعـ ، ـِعـ(، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِعـ(.

تطبيق:
بع�ص  )الك�سرة( يف  ال�سبط  )ِعـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 

. والكلمات ِهَي:)ِعماد، فاِعل، تِعز(.  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )عيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

) 5 دقائق( �َصاُط الرابع : �صوت احلرف )ْعـ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة    النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )عيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )عيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي  م: ُي�سرْيُ

تقدمي الّن�صاط:
باأ�سكاله  �َساِكًنا  الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْعـ(  الّتالميذ:  الّلوح خماطًبا  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�ِسرْيُ  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )عيـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )عي ، ـعي( . ممدوًدا بالياء )عيـ ، ـعيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ِعيـ(

تطبيق:
وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )عيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
اإ�سماِعيل - بِعيد -  وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)ِعيدان -  اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ واأريد منكم 

دموِعي ( .

عيـ
ـعيـ  عيـ

ـْعـ - ْعـ

عي   ـعي

ْع - ـْع

عي

ْع
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْعـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ْعـ ، ـْعـ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكًنا ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ْع ، ـْع(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْعـ(. 
تطبيق:

ــكــون«  »الــ�ــسُّ بط  ال�سّ بحركة  )ْعــــ(  لل�سوت   املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  �ساأ�سري  الــ�ــّســريــع؛  ــوت  الــ�ــسّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
تـــ�ـــســـرعـــوا يف نـــطـــق الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة   ، والــكــلــمــات  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   يف بــعــ�ــص 

هي: )اْعرب، يْعرب، ِاْزرْع ، بْع(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َعـ ، َعا ، ُعـ ، ُعو(،  مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِعـ - عيـ - ْعـ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كلِّ  اأ�سفل  وُي�ِسرْيُ  مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املعلِّم/ـة  يقوم  م: 
حرف/مقطع �سوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�سحب 
الكلمة  يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه 
مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )ِعماُد( ، ومعناها: 

) ا�سم رجل( ، والثانية: )ِعيٌد( ، ومعناها: )يوم العيد الذي نفرح فيه( ، والثالثة: )َبْعُد( ومعناها:)يو�سح املعلم 
معناها باأ�سلوبه اخلا�ص مع التمثيل لها( )يكرر املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: ا�سم رجل. معناها:   ت:)ِعماُد(  ت: )ِعـ/ـما/ُد(   

ت: يوم العيد الذي نفرح فيه. معناها:   ت:)ِعيُد(  ت: )ِعيـ/ـُد(    
ت: يذكرونه كما و�سحه املعلم. معناها:   ت:)بْعُد(   ت: )بْعـ/ـُد(    

َبْعـ/ـُدِعيـ/ـٌدِعـ/ـما/ُد
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  )يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )عدن ، عاَد ، ُعَمر ، َنُعوُد( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ

الدر�ص  من    )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفقاً  �َساَفرت(،   - الآتية:)َحِمَد  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )�ساطئ(  )ُي�سرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )املكان الذي يجل�ص النا�ص 
فيه يف طرف البحر(.

م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )�ساطئ( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )�ساطئ( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.

م: ما َمْعَناَها؟
ت: )املكان الذي يجل�ص النا�ص فيه يف طرف البحر(.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َقِلَقْت(، ومعناها: : )َخاَفْت وانزعجت(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ِعْلـ/ـٌم( )ِعْلٌم(، )بـ/ـعيـ/ـٌد()بعيٌد(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )ماما(
ماما ماما 

يا اأنغاًما
متالأ قلبي..
بندى احلب
اأنِت ن�سيدي

عيدك عيدي
ب�سمة اأمي

�سر وجودي
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )مدينة عدن(  

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )مدينة عدن( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

يتغنى الطفل بحبِه لأمه التي متالأ عليه الوجود بحنانها وعطفها وب�سمتها.

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: اإىل اأين �سافرت اأ�سرة عماد؟
م: ملاذا قلقت الأ�سرة؟

م: ملاذا �سكر الوالد احلاج �سامل؟
م: ماذا �ستفعل لو �سافرت مع اأ�سرتك اإىل اأي مكان؟

ت: اإىل مدينة عدن.
ت: لأن عمر �ساع عند �ساطئ البحر.

ت: لأنه اأرجع اإليهم ولده عمر.
ت: �ساأبقى معهم ولن اأفارقهم حتى ل اأ�سيع.

اخلطوة )7(:              الكتابة  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ـمـــا / عــ/ د(، واأكتبها هكذا )عماد(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة.
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)عدن / اأنا / اأحب (، واأكتبها هكذا )اأنا اأحب عدن(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

وا�سحة  �سحيحة  جملة  لتكوين  خمتلفة؛  ب�سورة  اأمامكم  التي  نف�سها  الكلمات  برتتيب  مبفردكم  �ستقومون  الآن  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة 

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:

ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
اأمامكم وهي )ِعْيُد( و�سنقوم بقراءتها  املعرو�سة  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل  م: الآن- �سرنكب  مًعا  

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ــُد / ِعــ  /  ــيــ( 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة 
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.
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ـ - �صا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوتي )�صَ

ـ - �صا( الدر�س )4(:  حرف )�س( املفتوح واملمدود بالألف )�صَ

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )�َسـ ، �سا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )�َسـ ، �سا( )مفتوًحا، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
بابة اإىل اأعلى هكذا   ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )�سا( ممدوداً بالألف فاأ�سريوا  )�َسـ(  مفتوًحا اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )�َسـ ، �سا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )رَف�َص( فيها �سوت )�َسـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )ت�سايق( فيها �سوت )�سا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون �سوت )�َسـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  )�سا( ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  رَف�َص(.      م: ) 

ت:  . م: )ت�سايق(.     
تطبيق:

َر ، �َسَرَب( . ر ، �ساع، َح�سَ م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )اأْخ�سَ

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )مدينة عدن(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

ـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( �َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�صَ النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�َسـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا    املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )�َسـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )�َسـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )�َسـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ـ�َص ، �َص( .  ـ ، �َسـ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ �َسْكاله )ـ�سَ

ـ �صَ
ـ ـ - �صَ ـ�صَ

ـ�َس - �َس

�َص
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املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم/ـة مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َعـ ، عا ، ُعـ ، عو ، ِعـ ، عيـ ، ْعـ(، مراعًيا ال�سرعة 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. القرائية، فاإذا �سمع خطاأ، وظَّ

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )�صا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�سا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )�َسـ(.
تطبيق:

�َساأُ�ِسرُي اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )�َسـ( بحركة ال�سبط )الفتحة( يف بع�ص  وت ال�ّسِريِع؛  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
ر ، �َسرب، َمِر�َص،  وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)اأخ�سَ الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

نا�َسل، َنَب�َص(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

بابتني اإىل اأعلى هكذا  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )�سا( م�سرياً بال�سَّ م: ُي�ٍسرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )�سا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )�سا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ـ�سا ، �سا(.  الكلمة ممدودا بالألف )�سا ، ـ�سا( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )�سا(.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )�سا( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)�سار ، اأ�ساحي، خ�سار، ر�سا(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�صا
ـ�صا- �صا

ـ�صا - �صا

�سا
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 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )�سوء(، ومعناها: 
)مثل �سوء ال�سم�ص و�سوء الكهرباء( والثانية: )ت�سايق(،  ومعناها: )يو�سح 

املعلم املعنى بح�سب البيئة(. )يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: مثل �سوء ال�سم�ص و�سوء الكهرباء معناها:   ت:)�سوء(  ت: )�سو/ء(    
ت: يو�سح املعلم املعنى بح�سب البيئة معناها:   ت:)ت�سايق(  ت: )تـ/ـ�سا/يـ/ـق(   

تطبيق:
ُر(، )ُخـ/ـ�سا/ُر()ُخ�ساُر(. ـ/ـُر( )اأخ�سَ م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )اأخـ/ـ�سَ

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ـ - �صا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها  �صَ الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )عدن، عاد، ُعمر، نعود، عماد، عيد، بعد( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

تـ/ـ�صا/يـ/ـق و/ُء �صَ
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )احلا�سوب( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )اجلهاز الذي نبحث 

فيه عن املعلومات والألعاب( اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )احلا�سوب( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )احلا�سوب( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )اجلهاز الذي نبحث فيه عن املعلومات والألعاب(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )اأغلق(، ومعناها : )اأطفاأ اأو اأقفل( .

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )ال�سقر الويف( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

 م: ملاذا خرج امللك؟ 
م: ملاذا ذهب امللك اإىل البئر؟

م: ملاذا كان ال�سقر ي�سرب املاء من يد امللك؟
م: ماذا عمل امللك لل�سقر؟

م: ماذا وجد امللك عندما نزل اإىل البئر؟

 ت: خرج يف رحلة �سيد. 
 ت: لأنه كان عط�ساناً. 

 ت: خوفاً على امللك من الت�سمم.
 ت: قتل ال�سقر.

 ت: وجد حية ميتة قد انت�سر �سمها.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )ال�سقر الويف(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية )تبحث، �ساع، حمد، �سافرت، �ساطئ، قلقت(، وفًقا للتعليمات يف اخلطوة 
رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

خرج اأحد امللوك يف رحلة �سيد، ف�سار يف الغابة بعيداً، ومل يتمكن من العودة �سريعاً، و�سعر بالعط�ص، فراح ميالأ 

دلوه باملاء، وكان كلما اأراد اأن ي�سرب يقف ال�سقر على كتفه وي�سكب املاء، ويف املرة الرابعة �سقط الدلو يف البئر فغ�سب 

امللك، واأخرج خنجره وقتل ال�سقر، ثم نزل امللك اإىل البئر ب�سعوبة، وهناك تفاجاأ عندما راأى حية ميتة قد انت�سر �سمها، 

فعرف حينها اأن ال�سقر كان مينعه من ال�سرب حتى ل ينت�سر ال�سم يف ج�سده وميوت، حزن امللك على قتل �سقره، وقال: 

كان �سقري وفياً وكنت اأحمقاً. 
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-  كتابة حرف )�َسـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )�َسـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�َسـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )�َسـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )�َسـ( ا�سمه )�ساد( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )�سوء القمر جميل(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)�سوء القمر جميل( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  املختلفة  و�ستمررون  باأ�سكاله  �ستكتبون احلرف )�َسـ(  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) �َسـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1( من اأ�سفل  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )�سوء القمر جميل(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ـ - �صو( ر�س )5(: حرف )�س( امل�صموم واملمدود بالواو )�صُ الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1(الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ و( ، وُيَقدِّ ـ ، �سُ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )�سُ

و( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت  ـ ، �سُ م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )�سُ
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت ) �سو( ممدوداً  ـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ )�سُ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

ـ ، �سو(.  م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )�سُ
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   ـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ ر( فيها �سوت )�سُ م: كلمة )�سُ

هكذا  تدويرهما،  مــع  الأمـــام  اإىل  اَبَتنْيِ  بَّ بال�سَّ �ساأ�سري  لذلك  بــالــواو،  ممـــدوًدا  )�ــســو(،  �سوت  فيها  )ح�سور(  كلمة   م: 
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  ـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ م: عندما ت�سمعون �سوت )�سُ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )�سو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . ر(.     م: )�سُ

. ت:  ور(.     م: )ح�سُ
تطبيق:

لوع ، ف�سول(. وع ، �سُ ر ، خ�سُ م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )يح�سُ

ة )مدينة عدن(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(             )5 دقائق( ـ - �صو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )�صُ

ـ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( �َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�صُ النَّ
تقدمي الن�صاط:

ـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة. م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�سُ
منوذج، دوري: 

بابة  ـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )�سُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

ـ( وهذان  ـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )�سُ م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )�سُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ـ�ُص، �ُص( .  ـ(، اأمَّ ـ ، ــ�سُ �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)�سُ

ـ �صُ
ـ ـ - �صُ ـ�صُ

ـ�ُس - �ُس

�ُص
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)5 دقائق( �َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )�صو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�سو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

املـُـَعــلِّــُم/ـــُة اإىل احلــرف  قــائــاًل:هــذا �سكل �سوت احلــرف  )�سو( ممـــدوًدا بــالــواو م�سرياً  ُيــ�ــٍســرْيُ م: 
مبقدار  ال�سوت  ومــّد  الفم  �سم  مــراعــًيــا  هكذا   تدويرهما  مــع  الأمـــام  اإىل  بابتني  بال�سَّ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ حركتني ، )ُيَكرِّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )�سو ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )�سو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )�سو ، ــ�سو(. الكلمة ممدودا بالواو )�سو ، ــ�سو( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: ) �سو (.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )�سو( )املمدود بالواو( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ح�سور ، مو�سوع(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�صو
ـ�صو - �صو

ـ�صو - �صو

و �سُ

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ـ(. ت: )�سُ
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  ـــ(  )�ــسُ لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــاأُ�ــسِ �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

ر ، يقر�ُص ، بي�ُص(. روع ، يح�سُ  ِهَي:)�سُ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم/ـة مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )�َسـ - �سا(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً 
ف اأ�سلوب )دوري ، دوركم(. يوظِّ
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )تعر�ُص(، ومعناها: 
)تتابع وت�ساهد( والثانية: )مو�سوع( ، ومعناها: )در�ص(. )يكرر املعلم/ـة ذلك 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: تتابع وت�ساهد. معناها:   ت:)تعر�ُص(   ت: )تعـ/ـر/�ُص(   
ت: در�ص. معناها:   ت:)مو�سوُع(   ت: )مو/�سو/ع(   

تطبيق:
رو�ص(، )ُحـ/ـ�سو/ر()ُح�سور(. ـ/ـرو/�ص( )�سُ م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )�سُ

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ـ - �صو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�صُ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

مو/�صو/ع تعـ/ـر/�ُس

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )�سوء ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. ت�سايق( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )مفيد( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )نافع( اأو يو�سح املعلم 

املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )مفيد( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )مفيد( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.



91الوحدة العا�شرة

من  )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفًقا  اأغلق(،   ، )احلا�سوب  الآتية  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الغراب واجلرة( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )نافع(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )احلديث(، ومعناها : )الكالم(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )الغراب واجلرة( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: عم كان يبحث الغراب؟
م: ملاذا مل ي�ستطع الغراب ال�سرب من اجلرة؟
م: كيف ا�ستطاع الغراب اأن ي�سرب من اجلرة؟

م: ماذا نتعلم من ق�سة الغراب واجلرة؟

ت: كان يبحث عن املاء.
ت: لأن منقاره مل ي�سل اإىل املاء.

اإىل  املاء  فارتفع  اجلرة،  يف  �سغرية  اأحجاًرا  رمى  ت: 
الأعلى.

ت: تقبل اأية اإجابات معقولة ومنا�سبة.

عط�ص غراٌب، وراح يبحث عن ماء فلم يجد، وفجاأة راأى جّرة يف احلديقة، فطار اإليها ونظر يف داخلها، فراأى 

فيها ماء، حاول الغراب اأن ي�سرب لكن منقاره مل ي�سل اإىل املاء، نظر الغراب اإىل اجلّرة وفكر ثم التقط اأحجاراً �سغرية، 

وبداأ ي�سع حجراً حجراً داخل اجلرة، وكان املاء يرتفع قلياًل قلياًل اإىل الأعلى، حينها ا�ستطاع الغراب اأن ي�سرب املاء، 

ويروي عط�سه.
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اخلطوة )6(:              الكتابة                                            الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )تعر�ص ، مو�سوع ، اأمام( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرًيا 

اإىل كل كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ـ( ـ - �صيـ - �صْ اكن )�صِ ر�س )6(: حرف:)�س( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
التغذية  ويقدم  ـ(،  �سْ  ، ، �سيـ  ـ  )�سِ فيها �سوت  يعرفونها  اأ�سياء  اأو  اأ�سماء،  الّتالميذ عن  ي�ساأل  اأن  للمعّلم  املمكن  م: من 

الراجعة. 
ـ( )مك�سوًرا، اأو ممدوًدا، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها  ـ ، �سيـ ، �سْ م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )�سِ
، واإذا كان فيها �سوت )�سيـ( ممدوداً بالياء  بابة اإىل اأ�سفل هكذا  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ ـ( مك�سوراً  �سوت احلرف )�سِ
. ـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )�سْ بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
ـ(. ـ ، �سيـ ، �سْ م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )�سِ

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . ـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ ر�ص( فيها �سوت )�سِ م: كلمة )�سِ
يق( فيها �سوت )�سيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       . م: كلمة )�سِ

. ـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا     حك( فيها �سوت )�سْ م: كلمة )ي�سْ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  ـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ م: عندما ت�سمعون ال�سوت )�سِ
ـ(  بابتني اإىل اأ�سفل هكذا  ، اأما عندما ت�سمعون �سوت )�سْ )�سيـ( ممدوًدا بالياء يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  ر�ص(.     �سِ م: ) 
ت:  يق(.     �سِ م: ) 

ت:    حك(.     ي�سْ م: ) 
تطبيق:

رب(. عاف ، ُي�سيف ، ي�سْ م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية )�سِ

ة ) مدينة عدن(         الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

ـ( �صماًعا ) الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق( ـ - �صيـ - �صْ الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )�صِ

ـ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( �َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) �صِ النَّ
تقدمي الن�صاط:

ـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة. م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�سِ
منوذج  )دوري(: 

بابة  ـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )�سِ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ـ �صِ
ـ ـ - �صِ ـ�صِ

ـ�ِس - �ِس

�ِص
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ـ( وهذان  ـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )�سِ م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )�سِ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـ�ِص ، �ِص( .  ـ(، اأمَّ ـ ، ــ�سِ �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)�سِ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ـ(. ت: )�سِ

تطبيق:
ـ( بحركة ال�سبط )الك�سرة( يف بع�ص  �َساأُ�ِسرُي اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )�سِ وت ال�ّسِريع؛  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ

ل(.  ر�ص، َي�سِ . والكلمات ِهَي:)�سِ وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )�صيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

) 5 دقائق( ـ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة   �َصاُط الرابع : �صوت احلرف )�صْ النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )�سيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )�سيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي 

تقدمي الّن�صاط:
ـ( �َساِكًنا باأ�سكاله  م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل الّلوح خماطًبا الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )�سْ

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )�سيـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )�سيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ـ�سي ، �سي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )�سيـ ، ـ�سيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )�سيـ(.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )�سيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)�سيق، ر�سيع، ي�سيع، مي�سي،  اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ واأريــد منكم 

القا�سي( .

�صيـ
ـ�صيـ - �صيـ

ـ ـ - �صْ ـ�صْ

ـ�صي - �صي

ـ�ْس - �ْس

�سي

�ْص
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منوذج ، دوري: 
ـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(.  م: ُي�سرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )�سْ

ـ( عندما ياأتي  ـ ، ــ�سْ ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )�سْ بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
يف و�سط الكلمة �ساكناً ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ــ�ْص ، �ْص(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ـ(. ت:  )�سْ
تطبيق:

ــبــط«  ـــــ( بــحــركــة الــ�ــسّ ــاأ�ــســري اإىل الأ�ـــســـكـــال املــخــتــلــفــة لــلــ�ــســوت  )�ــــسْ ـــريـــع؛ �ــس ـــوت الـــ�ـــسّ م: دعـــونـــا نــلــعــُب لــعــبــَة الـــ�ـــسّ
والكلمات   ، ـــارة    الإ�ـــس م�ستخدمني  الــ�ــســوت  نــطــق  يف  تــ�ــســرعــوا  اأن  منكم  واأريـــــُد  الــكــلــمــات،  بع�ص  »يف  ــكــون   الــ�ــسُّ

و ، اأعِر�ْص ، اأبغ�ْص(. هي: ) ع�سْ
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ـ ، �سو(، مراعًيا ال�سرعة القرائية،   املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها  )�َسـ ، �َسا ، �سُ
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. فاإذا �سمع خطاأ، وظَّ

ـ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  ـ - �صيـ - �صْ الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�صِ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
قت( ،  الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )�سِ

وان( ومعناها:)ا�سم رجل( )يكرر  ومعناها: )مللُت( ، والثانية: )ف�سيلة( ، ومعناها: )ا�سم بنت(  ، والثالثة : )ر�سْ
املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 

م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 
مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ت�سجرت ومللت معناها:   قت(  ت:)�سِ قـ/ـُت(    ت: )�سِ
ت: ا�سم بنت معناها:   ت:)ف�سيلة(  ت: )فـ/ـ�سيـ/ــلـ/ـة(   

ت: ا�سم رجل معناها:   وان(  ت:)ر�سْ ـ/ــوا/ن(    ت: )ر�سْ

قـ/ـُت ـ/ـوا/نفـ/ـ�صيـ/ـلـ/ـة�صِ ر�صْ
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  )يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )�سوء ، ت�سايق ، تعر�ص ، ح�سور( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ

املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)احلا�سوب، اأغلق، مفيد، احلديث(، وفقاً للتعليمات يف اخلطوة رقم )4(  
من الدر�ص رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )متنعني(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )ل ت�سمح يل(
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )متنعني( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )متنعني( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )ل ت�سمح يل(.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )تعلَّم(، ومعناها: : )در�َص(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
)َيـ/ـ�سيـ/ــع()َي�سيع(،  ــيــاء(،  )�ــسِ ـــ/ـــيــا/ء(  )�ــسِ كلمة  كلمة  بطاقات  على  اأو  ال�سبورة  على  الآتــيــة  الكلمات  اعــر�ــص   م: 

واء(. ـ/ــوا/ء()اأ�سْ )اأ�سْ
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )ماما(
ماما ماما 

يا اأنغاًما
متالأ قلبي..
بندى احلب
اأنت ن�سيدي

عيدك عيدي
ب�سمة اأمي

�سر وجودي
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اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )ف�صيلة واحلا�صوب(            الزمن: )10( دقائق

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )ف�صيلة واحلا�صوب( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا اعتادت ف�سيلة اأن تعمل؟
م: ملاذا بكت ف�سيلة؟

م: ماذا قالت اأم ر�سوان عندما �سمعت احلديث؟

م: ماذا نتعلم من ق�سة ف�سيلة واحلا�سوب؟

ت: تفتح احلا�سوب وتقراأ الدرو�ص.
ت: لأن ر�سوان اأغلق احلا�سوب.

لتعلم  مفيد  احلا�سوب  ا�ستخدام  اإن  بني  يــا  قــالــت:  ت: 
القراءة.

ت: تقبل اأية اإجابات منا�سبة.

اخلطوة )7(:              الكتابة  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ن / ر�سـ / ــوا(، واأكتبها هكذا )ر�سوان(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
م: و�سح معنى الكلمة.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة

يتغنى الطفل بحبِه لأمه التي متالأ عليه الوجود بحنانها وعطفها وب�سمتها.
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)مفيد / احلا�سوب / للتعلم(، واأكتبها هكذا )احلا�سوب مفيد للتعلم(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن- �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.

ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، دوركم: 
اأمامكم ب�سورة خمتلفة؛ لتكوين جملة �سحيحة وا�سحة  التي  الكلمات نف�سها  �ستقومون مبفردكم برتتيب  الآن-  م: 

املعنى. 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 
ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:

ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
م: الآن �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )ر�سوان( و�سنقوم بقراءتها 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ـلـ/ــة/ــ�سيـ/فـ(. 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة.
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.
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الن�صاط الأول: متييز �صوتي )َهـ - ها( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(          )5 دقائق(

الدر�س )7(:  حرف )هـ( املفتوح واملمدود بالألف )َهـ - ها(

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َهـ ، ها(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َهـ ، ها( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
بالألف فاأ�سريوا  اإذا كان فيها �سوت )ها( ممــدوداً  اأّمــا   ، اأعلى هكذا    اإىل  بابة  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ )َهـــ(  مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َهـ ، ها(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َهرب( فيها �سوت )َهـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )ها�سم( فيها �سوت )ها(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�صة م�صتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )ها(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َهـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  م: )َهرب(.     

ت:  . م: )ها�سم(.     
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َهجم ، هاين ، َهائل(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )ف�صيلة واحلا�صوب(        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )َهـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َهـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )َهـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأعلى هكذا  ، )ُيَكرِّ
)َهـ( وهذان  َمْفُتوًحا  الكلمِة  بدايِة  ياأتي يف  ِعْنَدَما  )َهـ(  �سكل �سوت احلرف  �سارًحا: هذا  اللوحة  اإىل  املَُعلُِّم/ـُة  ُي�سرْيُ م: 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ــَه ،  َه ( .  �َسْكاله )َهـ ، ــَهــ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َهـ
َهـ - ـَهـ

ـَه - َه

َهـ
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ـ(، مراعًيا  ـ ، �سيـ ، �سْ ـ ، �سو ، �سِ املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم/ـة مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )�َسـ ، �سا ، �سُ
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأ، وظَّ

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )ها( ممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ها( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َهـ(.

تطبيق:
ال�سبط )الفتحة( يف بع�ص  )َهـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 

وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َهجر ، َنَه�َص ،  �سَكره(.  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأعلى هكذا  اإىل  بابتني  بال�سَّ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )ها( م�سرياً  ُي�ٍسرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )ها( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )ها( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ـها ، ها(.  الكلمة ممدودا بالألف )ها ، ـها( ، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ها(.
تطبيق:

اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ها( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)هاجر ، تهاجر ، تهاين ، رهان ،  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

يرعاها ، لها(.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ها
ـها - ها

ها - ـها

ها
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 تقدمي الّن�صاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )�ساهد(، ومعناها: 
)نــظــر( والــثــانــيــة:  )اأزهــــــار(،  ومــعــنــاهــا: )الأزهـــــار الــتــي تظهر يف الأ�ــســجــار 

والنباتات(. )يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: نظر معناها:   ت:)�ساهد(  ت: )�سا/هـ/ــد(   
ت: الأزهار التي تظهر يف الأ�سجار والنباتات معناها:   ت:)اأزهار(  ت: )اأز/ها/ر(   

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َهـ/ــجـ/ــر( )هجر(، )ها/�سـ/ــم()ها�سم(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َهـ - ها( واحلروف التي �صبق له درا�صتها

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )�سوء ، ت�سايق ، تعر�ص ، مو�سوع ، �سقت ، ف�سيلة ، ر�سوان( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

اأز/ها/ر �صا/هـ/ـد
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
اإىل ثـــالث مــــرات( ، معناها : )طــعــمــه حلو( اإلــيــهــا ويــكــررهــا مــرتــني  ــرْيُ  ــ�ــسٍ ِهــــَي: )لــذيــذ( )ُي الــكــلــمــُة   م: دوري: هـــذه 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )لذيذ( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )لذيذ( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )طعمه حلو(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

املعلم ح�سب  يو�سحه  اإنتاجه(  اأو  ال�سيء  )اإعــداد   : ومعناها  )ت�سنع(،  كلمة:  مع  نف�سها  الإجـــراءات  املعلم/ـة  يطبق  م: 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )رحلة �سفر( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: من ركب بجوار مروان؟
يتحدث  ول  �سديقه،  اإىل  يلتفت  األ  مروان  قرر  م:ملاذا 

معه؟
م: ماذا نتعلم من ق�سة )رحلة �سفر(؟

ت : زميله �سليمان.
ت : لأنه ت�ساجر معه يف يوم ما.

ت: الت�سامح.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )رحلة �سفر(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

يف  للتعليمات  وفًقا  تعلم(،  اأغلق، مفيد، احلديث، متنعني،  )احلا�سوب،  الآتية  ال�سائعة  الكلمات  يتم مراجعة  املراجعة: 
اخلطوة رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

َمَعي ؛ فَجل�َص  �ُسلَيماُن الذي ت�َساَجَر  َزِميِلي  اأقبَل  َوَفْجاأًة   ، ِلأَُزوَر خالتي  اأركُبُه  اّلذي  الَبا�َص  َدخْلُت  َمْرَواُن:  َقاَل   

َث معه ، َوَل اأَْلَتِفَت اإَِلْيِه. ْرُت األَّ اأحَتدِّ ِبِجَواري، َفَقرَّ

ْحلََة، َوَقَطَع َم�َسافة طويلة، ُدْوَن اأْن األَتِفَت اإليه، َوَلِكنَِّني �َسَعرُت ِباأنَّ َلُه َرْغَبًة يِف احَلِديِث َمِعي ، َوَقْبَل  َبَداأَ الَبا�ُص الرِّ

ُع قطعة مبللة باملاء َعلَى َوْجِهي، َومَلّا حت�سن  َداٍع �َسِديٍد َوُدَواٍر َفراَح �ُسلَيَماُن ُيَناِديِني ِبا�ْسِمي ، وَي�سَ ْح�َس�ْسُت ِب�سُ اأَ َل  اأَْن َن�سِ

حايل �سكرت له ما فعل، وقدم �سليمان اعتذاره على اخلالف الذي حدث بيننا.
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-  كتابة حرف )هـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )هـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )هـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )هـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )هـ( ا�سمه )هاء( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )هادي يحب الأزهار اجلميلة(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�صة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)هادي يحب الأزهار اجلميلة( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  و�ستمررون  املختلفة   باأ�سكاله  )هـــ(  �ستكتبون احلــرف  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) هـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1( من  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )هادي يحب الأزهار اجلميلة(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )8(: حرف )ُهـ( امل�صموم واملمدود بالواو )ُهـ - هو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�صاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُهـ ، هو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُهـ ، هو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )هو( ممدوداً  )ُهـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُهـ ، هو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُهروب( فيها �سوت )ُهـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

ــاَبــَتــنْيِ اإىل الأمــــام مــع تــدويــرهــمــا، هكذا  ــبَّ  م: كلمة )هــــود( فيها �ــســوت )هــــو(، ممــــدوًدا بـــالـــواو، لــذلــك �ــســاأ�ــســري بــالــ�ــسَّ
.  

ممار�صة م�صتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُهـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )هو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُهروب(.    

. ت:  م: )هود(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُهدُهد ، زُهور  ، ُهدى(.

ة )ف�صيلة واحلا�صوب(            الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(   )5( دقائق الن�صاط الأول: متييز �صوتي  )ُهـ - هو( �صماعًا ) الوعي ال�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ُهـ( م�صموًما باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُهـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُهـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ُهـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُهـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ــُه ، ُه (. �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ُهـ ، ــُهــ(، اأمَّ

ُهـ
ـُهـ - ُهـ

ـُه ، ُه

ُهـ
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)5 دقائق( �َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )هو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )هو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )هو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�ٍسرْيُ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )هو ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )هو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )هو ، ـهو(. الكلمة ممدودا بالواو )هو ، ـهو( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )هو(

تطبيق:
الكلمات،  الأ�سكال املختلفة لل�سوت )هو( )املمدود بالواو( يف بع�ص  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ م: دعونا نلعُب لعبَة 

وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)هود ، ذهول ، يهون، يلهو(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

هو
هو - ـهو

هو - ـهو

هو

ممار�صةم�صتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُهـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  )ُهــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُهدُهد  ، ُهنا ، �سرتُه ، ربُه( 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم/ـة مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )َهـ ، ها(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )هدوء(، ومعناها: 
ْمت( والثانية:  )�سهور( ، ومعناها: )�سهور ال�سنة(. )يكرر املعلم/ـة ذلك  )�سَ

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: �سمت معناها:   ت:)ُهدوء(  ت: )ُهـ/ــدو/ء(   
ت: �سهور ال�سنة معناها:   ت:)�سهور(  ت: )�سـ/ـهو/ر(   

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ُهـ/ـدى( )ُهدى(، )م�سـ/ـهو/ر()م�سهور(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُهـ - هو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

�صـ/ـهو/ُر ُهـ/ـدو/ء

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )�ساهد، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. اأزهار( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )خلّية( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )بيت الّنحل( اأو يو�سح 

املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )خلّية( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )خلّية( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
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لــلــتــعــلــيــمــات يف اخلـــطـــوة رقـــم )4( من  ، تــ�ــســنــع(، وفـــًقـــا  الــ�ــســائــعــة الآتـــيـــة )لـــذيـــذ  الــكــلــمــات  يــتــم مــراجــعــة   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
اَعة( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم وجههم  -  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )ال�سَّ

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )بيت الّنحل(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )رحيق(، ومعناها : )الذي تفرزه زهور الأ�سجار ومتت�سه الّنحل(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
اَعة( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. ة )ال�سَّ  اْحِك ق�سّ

م: ِبَ َفّكَرْت ال�ّساَعُة؟ 
ِف؟  اَذا بّررت ال�ّساَعُة لرغبتها بالتَّوقُّ م: مِبَ

م: ماذا ح�سل لل�ّساعة بعَد اأْن توّقَفْت عن العمل؟
ْت باملَلَِل؟ اعة اأْن َتْفَعَل عنَدَما اأح�سَّ َرِت ال�سَّ م: ماذا قرَّ

ة؟  م: َماَذا تتَعلَّم من الق�سّ

َف. ت: اأَْن َتَتَوقَّ
ت: باأن عقاربها تعبت من كرثِة الدوران.

ا. اَر َوْجُهَها املَُدّوُر �َساِحًبا َوَمِري�سً ْت ِبامْلَلَِل، َو�سَ ت: اأح�سَّ
ى َلَها ِمْن ُقّوٍة. ا َتَبَقّ ت: اأَْن َتْعَمَل مِبَ

ت: تقبل اأية اإجابة منعقولة.

ِة  َكرْثَ اإِنَّ َعَقاِرِبي تعبت من ِ َف ، َفَقاَلْت  َتَتَوقَّ اأَْن  َرْت �َساَعٌة ُمَعّلَقٌة َعلَى ِجَداِر ُغْرَفِة �َسِعيٍد  اِم َفكَّ يِف َيوٍم مَن الأَيَّ

اَر َوْجُهَها املَُدّوُر  الّدَوَراِن،�َساآُخُذ َراَحًة كافَيًة، وبعَد اأّياٍم  َقِليلٍَة َعَرَفْت اأَنَّ �َسِعيًدا مَلْ َيُعْد َيْنُطُر اإَِلْيَها، َو�َسَعَرْت ِبامْلَلَِل، َو�سَ

ا ، َوَقاَلْت: �َساِحًبا َوَمِري�سً

ا  َتْعَمَل مِبَ ْن  اأَ الِة والّطَعاِم والَنّوِم؟! وقّررْت  اإىَل َمَواِعيِد ال�ستيقاِظ وال�سّ اأ�سرُي  اأٌَعْد  َواأََنا مل  َما قيَمِتي الآَن، 

بّطاِرَيًة  َلَها  َوَو�َسَع  �َسِعيٌد، قاَم فِرًحا،  �َسِمَعَها  َّا  ومَل الَفْجِر،  الِة  اأَذاِن �سَ َقْبَل  ِعّدَة رنات  اَعُة  ال�سَّ ُقّوٍة، رنة  ِمْن  َلَها  ى  َتَبَقّ

َجِديَدًة ، َفَقاَلْت: اأ�ْسُكُرَك، و َلْن اأقُعَد ُدوَن َعَمٍل َبْعَد الآَن.
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اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )خلّية ، رحيق(  اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرياً اإىل كل كلمة، 

ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِهـ - هيـ - ْهـ( ر�س )9(: حرف:)هـ( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِهـ ، هيـ ، ْهـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِهـ ، هيـ ، ْهـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  واإذا كان فيها �سوت )هيـ( ممــدوداً   ، اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  �سوت احلرف )ِهـ( مك�سوراً 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْهـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِهـ ، هيـ ، ْهـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِهالل( فيها �سوت )ِهـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )َفِهيم( فيها �سوت )هيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )ظْهر( فيها �سوت )ْهـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِهـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْهـ(   ، اأ�سفل هكذا   بابتني اإىل  اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ )هيـ( ممــدوًدا بالياء يف الكلمة، 

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  ِهالل(.     م: ) 
ت:  َفِهيم(.     م: ) 

ت:    ظْهر(.     م: ) 
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية )فاِهم ، وِهيب ، يْهرب(.

ة ) ف�صيلة واحلا�صوب(      الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز اأ�صوات احلرف )ِهـ - هيـ - ْهـ( �صماًعا ) الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِهـ( مك�صوًرا باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِهـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِهـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِهـ
ـِهـ - ِهـ

ِه - ــِه

ِهـ



الوحدة العا�شرة 110

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِهـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِهـ( وهذان  م: ُي�ٍسرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ِه ، ــِه( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ِهـ ، ـِهـ(، اأمَّ

ممار�صةم�صتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِهـ(.
تطبيق:

بع�ص  )الك�سرة( يف  ال�سبط  )ِهـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
. والكلمات ِهَي:)ِهجرة، فِهم، فاِهم، هذِه،  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

عليِه(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثَّالث: �صوت احلرف )هيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

�َصاُط الرابع : �صوت احلرف )ْهـ( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة   ) 5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�صاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )هيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )هيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي  م: ُي�سرْيُ

تقدمي الّن�صاط:
باأ�سكاله  �َساِكًنا  الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْهـ(  الّلوح خماطًبا  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�ِسرْيُ  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )هيـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )هيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ـهي ، هي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )هيـ ، ـهيـ( ، اأمَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )هيـ(

تطبيق:
وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )هيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات ،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ

وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)�سهيد، رهيف، اإلهي، ُينهي( . واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

هيـ
ـهيـ - هيـ

ـْهـ - ْهـ

ـهي - هي

ـْه - ْه

هي

ْهـ
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْهـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ْهـ ، ـْهـ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكناً ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ــْه ، ْه (.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْهـ(. 
تطبيق:

ــكــون«  »الــ�ــسُّ بط  ال�سّ بحركة  )ْهــــ(  لل�سوت   املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  �ساأ�سري  الــ�ــّســريــع؛  ــوت  الــ�ــسّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
تـــ�ـــســـرعـــوا يف نـــطـــق الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة   ، والــكــلــمــات  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   يف بــعــ�ــص 

هي: )دْهن ، يْهدي ، يْهجر(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َهـ ، ها ، ُهـ ، هو ، ِهـ (، مراعًيا ال�سرعة القرائية، 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. فاإذا �سمع خطاأ، وظَّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِهـ - هيـ - ْهـ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )وهيبة( ، 

ومعناها: )ا�سم بنت( ،  والثانية: )ِهالل( ، ومعناها: )ا�سم ولد( ، والثالثة : )يْهرب( ومعناها:)يفر( )يكرر املعلم 
ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: ا�سم بنت معناها:   ت:)وهيبُة(  ت: )و/هيـ/ـبـ/ـُة(   
ت: ا�سم ولد معناها:   ت:)ِهالل(  ت: )ِهـ/ـال/ل(   

ت: يفر معناها:   ت:)يْهُرُب(  ت: )يْهـ/ـُر/ُب(   

يْهـ/ـُر/ُبِهـ/ـال/ٌلو/هيـ/ـبـ/ـُة
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )ُهدوء ، �سهور( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ

الدر�ص من    )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفقاً  رحيق(،    ، الآتية:)خلّية  ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
 رقم )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )يتحّول(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )يتغري ويتبدل(
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )يتحّول( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )يتحّول( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )يتغري ويتبدل(.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َهجمت(، ومعناها: : )طاردت ولحقت(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
)و/هــيـــ/ـــب()وهــيــب(،  )فــاهــم(،  )فــا/ِهـــ/ـــم(  كلمة  كلمة  بــطــاقــات  على  اأو  الــ�ــســبــورة  على  الآتــيــة  الكلمات  اعــر�ــص   م: 

)زْهـ/ـر/ُة( )زْهرُة(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )ماما(

ماما ماما 
يا اأنغاًما

متالأ قلبي..
بندى احلب
اأنت ن�سيدي

عيدك عيدي
ب�سمة اأمي

�سر وجودي
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اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )هالل وخلّية الّنحل(        الزمن: )10( دقائق

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )هالل وخلّية الّنحل( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا �ساهد هالل؟
م: ماذا حدث لهالل عندما اقرتب من خلّية الّنحل؟

م: ماذا �ساأل هالل اأخته وهيبة؟
م: ماذا نتعلم من ق�سة هالل والنحلة؟

ت: خلية نحل.
ت: هجمت النحل عليه.

ت: كيف ت�سنع النحل الع�سل.
ت: تقبل اأية اإجابة منا�سبة.

اخلطوة )7(:              الكتابة.  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ل / ــال/هـ(، واأكتبها هكذا )هالل(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�صاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة.

يتغنى الطفل بحبِه لأمه التي متالأ عليه الوجود بحنانها وعطفها وب�سمتها.
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تقدمي الن�صاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيِة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعرثة.

منوذج ، )دوري(:
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعرثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي )رحيق ، يجمع ، الّنحل ، الأزهار(، واكتبها هكذا )يجمع الّنحل رحيق الأزهار(،
ثم �سح معنى اجلملة.

ممار�صة موّجهة، )دورنا(: 
مة لهم. م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدَّ

م: الآن- �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

اأمامكم ب�سورة خمتلفة؛ لتكوين جملة �سحيحة وا�سحة  التي  الكلمات نف�سها  �ستقومون مبفردكم برتتيب  الآن-  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها.
م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�صاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:

ممار�صة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
م: الآن- �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )هالل( و�سنقوم بقراءتها 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�صة م�صتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

م: الآن- �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )يهرب(.
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة.
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها.
م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

م�ستعيناً  واإجراءاتها،  بخطواتها  التا�سعة  الوحدة  لتدريبات  وفقاً  الوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات التي وردت يف كتاب التلميذ )اأقراأ واأتعلم( يف الوحدة العا�سرة. تنبيه:

تدريبات الوحدة العا�شرة 
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عزيزي املعلم / عزيزتي املعلمة:   
هرّية والف�سليَّة نرجو اللتزام بها ولكم خال�ص ال�سكر والتقدير: بني اأيديكم طريقة الّتعامل مع الختبارات ال�سَّ

اأوًل -  نبذة عن الختبار :
را�سّي الثاين ثالثة اختبارات  وهي كالآتي : َعَدُد الختبارات خالل الف�سل الدِّ

الختبار )1(: يعطى بعد الوحدتني التا�سعة والعا�سرة.
الختبار )2(: يعطى بعد الوحدتني احلادية ع�سرة والثانية ع�سرة .

الختبار )3( اختبار نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين ، ويعطى بعد النتهاء من الوحدة الثانية ع�سرة.
ن الختبار من )8( اأ�سئلة )»5« منها يف القراءة و »6« يف الكتابة(: يتكوَّ

�ص1 : قراءة الق�سة، �ص2: اأ�سئلة ال�ستيعاب والفهم ،  �ص3 : قراءة كلمات املزج وال�سائعة، �ص4: قراءة الأ�سوات.
�ص5: قراءة ال�سوت الأوَّل من الكلمة ،  �ص6 : كتابة �سكل احلرف ، �ص7: كتابة كلمات �ص8: كتابة جملة �ص9 تركيب كلمة 

من حروف .
�ص10: تركيب جملة من كلمات.  �ص11: كتابة ا�سم ال�سورة .

َعْت على �سورة مئوية: )120، 180(، وميكن للمعلِّم اأن يعيدها اإىل الدرجة املطلوبة بح�سب املح�سلة  درجات الختبار ُو�سِ
رجة الف�سليَّة من خالل عمليَّة الق�سمة على العدد املنا�سب، مثاًل : هريَّة اأو الدَّ ال�سَّ

  الختبار الأول  : )120   2 = 60( 
  الختبار الثاين: )120   2 = 60( 

  الختبار الثالث)النهائي(: )180  6 = 30(
ميكن و�سع الدرجات وتنظيمها على النحو الآتي:

توزع درجات اختبارات الأ�سهر كالآتي: 

جمموعاختبارمواظبةواجبات
202060100

 
ومن هذه النتيجة يتم ا�ستخراج حم�سلة التلميذ/ة ال�سهرية )لل�سهر الواحد( على النحو الآتي:

.20 =  100
5 جمموع دارجات الختبار + درجات الواجبات + املواظبة    =  

5
   املح�سلة ال�سهرية  : 

اأما املح�سلة الأوىل للف�سل الدرا�سي الثاين فت�ستخرج على النحو الآتي : 

20 =  20 + 20 + 20
3 درجات ال�سهر الأول + درجات ال�سهر الثاين + درجات ال�سهر الثالث  =  

3
   املح�سلة الثانية : 

ثانًيا - كيفية التَّعامل مع الختبار:
  ابداأ الختبار بقراءة التلميذ الق�سة ، ثم الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب ،ثم انتقل اإىل الأ�سئلة التي تليها.

ا، بينما اأ�سئلة الكتابة ال�ستَّة الأخرية ُيخترب فيها التَّالميذ    اأ�سئلة القراءة اخلم�سة الأوىل  ُيخترب فيها التَّالميذ فرديًّ
ّف على اأن ي�سلَّم لكل تلميذ ورقة خا�سة باأ�سئلة الكتابة. جماعيًّا يف ال�سَّ

فِّ كثرياً، ميكن للمعلم اأن ي�ستعني بزمالئه املعلِّمني يف تنفيذ اأ�سئلة القراءة )5،4،3،2،1(.   اإذا كان عدد التَّالميذ يف ال�سَّ
  ل يخترب التَّالميذ يف اأ�سئلة الكتابة )11،10،9،8،7،6( حتى يكملوا كّلهم اأ�سئلة القراءة.

تعليمات تنفيذ  الختبارات ال�صهرّية والف�صلّية
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لميذ يف  مهارات القراءة: ثالًثا - طريقة اختبار التِّ
اختبار ال�سوؤال الأول ) قراءة الق�سة(:

  قل للتلميذ »�سنتابع هذه ال�سنة حت�سنك يف تعلم القراءة با�ستخدام بع�ص األعاب القراءة والكتابة.
ة قراءة جيدة بقدر ا�ستطاعتك. حاول اأن    �سع قطعة القراءة اأمام التِّلميذ وقل: اأريدك اأن حتاول قراءة هذه الق�سّ
ل كلمة(  تتذكر ما تقراأه لأنني �ساأوجه لك بع�ص الأ�سئلة حولها بعد انتهائك من القراءة. �سع اأ�سبعك هنا )على اأوَّ

واقراأ هكذا )من اليمني اإىل الي�سار(. جاهز؟  ابداأ. 
  اإذا تردَّد التِّلميذ اأكرَث من 3 ثواٍن اأ�سر على الكلمة التَّالية وقل “ا�ستمْر”.

  اأوقف الختبار بعد انق�ساء دقيقة من الوقت.
.   اقبل بالختالفات النَّاجمة عن اللَّهجة. ل حتت�سب ذلك خطاأً

  ل يحا�سب التِّلميذ على �سبط املقروء ويكتفى بقراءة الكلمة فقط دوَن �سبط.
  اإذا مل يتمكن التِّلميذ من قراءة ال�سطر الأول من الق�سة يتم اإيقاف قراءة الق�سة )حتى ل ي�ساب التِّلميذ بالإحباط(.

  وا�ستمر باختبار التلميذ يف بقية الأ�سئلة.
  قم مبتابعة تطور التلميذ/ة يف دفرت التقييم. 

اختبار ال�سوؤال الثاين  ) اأ�سئلة ال�ستيعاب( :
  وّجه اأ�سئلة ال�ستيعاب التي تغطي اجلزء الذي قراأه التِّلميذ فقط 

وؤال  وؤال »خطاأ« وانتقل اإىل ال�سُّ ة واحدة فقط، واإذا مل جتد اإجابة قم بالتاأ�سري على ال�سُّ وؤال َمرَّ ر ال�سُّ   ميكنك اأن تكرِّ
التَّايل.

  اإذا انتهى التلميذ من الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب انتقل مل�ستوى الكلمات، ثم الأ�سئلة التي تليها حتى النتهاء منها. 
  ل تظهر ا�ستياءك من الإجابة اخلطاأ ،و ل تعلق عليها.

رجة الَّتي ح�سل عليها.   ل تخرب التِّلميذ مب�ستواه اأو بالدَّ
وؤال الثالث ) قراءة كلمات  املزج وال�سائعة (: اختبار ال�سُّ

  �سع الورقة اأمام التِّلميذ وقل: اإليك بع�ص الكلمات واأريدك اأن تبداأ هنا )�سع اإ�سبعك على اأول كلمة( وتقراأ بهذا 
ح له(.  ح له(، وعندما ت�سل اإىل اآخر ال�سطر انتقل اإىل ال�سطر الذي يليه )و�سِّ الجتاه )و�سِّ

ت حماولت التِّلميذ اأكرث من دقيقٍة واحدة، اأوقف الختبار، انتقل اإىل ال�سوؤال الرابع.   اإذا ا�ستمرَّ
وؤال الرابع ) نطق الأ�سوات (: اختبار ال�سُّ

  �سع الورقة اأمام التِّلميذ وقل : اإليك بع�ص احلروف التي در�ستها، واأريدك اأن تقول يل اأ�سوات هذه احلروف ح�سب 
طر الذي يليه )اأ�سر(.  طر  انتقل اإىل ال�سَّ حركاتها ابداأ هنا )�سع اإ�سبعك على اأول حرف(، وعندما ت�سل اإىل نهاية ال�سَّ

جاهز؟ ابداأ. 
اختبار ال�سوؤال اخلام�ص )قراءة ال�سوت الأول  يف الكلمة(:

وت الأول من الكلمة فقط    �سع الورقة اأمام التلميذ وقل: اإليك بع�ص الكلمات التي در�ستها ، واأريدك اأن تنطق ال�سَّ
ل يف الكلمة فقط(  ابداأ هنا )�سع اإ�سبعك على اأول حرف ، اقراأ الكلمة ثم انطق ال�سوت الأوَّ

  تو�سع الدرجة على قراءة ال�سوت الأول يف الكلمة ولي�ص على قراءة الكلمة.
  خطط لدرو�ص مراجعة )اإعادة احلروف والكلمات والق�س�ص ( يف درو�سك  التي تالحظ باأن الكثري من الأطفال ل 

ي�ستطيعون قراءتها ب�سكل �سحيح . 
  كرر الختبار مرة اأخرى بعد التغذية الراجعة اإذا �سمح وقتك .
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رابعا - طريقة اختبار التَّالميذ يف مهارات الكتابة:
  يف اليوم التايل اأو يف ح�سّة تالية قم باختبار التَّالميذ جميعهم  يف وقت واحد مبهارات الكتابة.

  وزع للتالميذ اأوراق الختبار )الكتابة(.
اد�ص و ال�سابع والثامن) الكتابة( : ال�سوؤالن ال�سَّ

  اطلب اىل التَّالميذ كتابة  احلروف /الكلمات / اجلملة التي اأمامهم  وفقا لجتاهات الكتابة ال�سحيحة.
كيب(: وؤال التا�سع والعا�سر  )الرتَّ ال�سُّ

  قل للتالميذ : اأمامكم  )حروف مفككة(وعليكم القيام برتكيبها؛ لتكونوا منها كلمات.
  انتقل اإىل ال�سوؤال التا�سع ،اخرب التالميذ اأنَّ هذه الكلمات غري مرتبة واملطلوب اإليهم ترتيبها لتكوين جملة مفيدة 

وكتابتها ب�سورة �سحيحة .
  تقبل اأيَّة تركيب �سحيح للجملة يقوم به التلميذ.

وؤال احلادي ع�سر )الإمالء(: ال�سُّ
  اطلب اإىل التالميذ مالحظة ال�سورة جيدا والتعرف عليها ثم كتابة ا�سم ال�سورة ب�سكل �سحيحة اأ�سفل ال�سورة.

خام�ًصا - طريقة ت�صحيح اختبار مهارات القراءة:
يف ت�سحيح اأ�سئلة القراءة يتبع التايل:

اخلطاأ  والكلمات  احلروف  منت�سف  يف  ميّر  مائٌل  خطٌّ  يو�سع  حذفها  اأو  �سوت  اأو  كلمة  نطق  يف  التِّلميذ  اأخطاأ  اإذا    
مثل: يذهب.

َح التِّلميذ خطاأه بنف�سه خالل )3( ثواٍن، �سع دائرة حول اخلط املائل واحت�سب الكلمة / احلرف �سحيحاً،  حَّ   اإذا �سَ
. يذهب مثل:     

  اإذا تخّطى التِّلميذ �سطراً من الفقرة اأو الكلمات اأو احلروف، ُير�َسم خطٌّ على ال�سطر، مثل:
ِتْيِب ْ َرا�ِسْي َتَّ اإِْعاَلُن اأََوائِل التَّالميذ يِفْ امْلَْدَر�َسِة، َفَح�َسَل َعْمرو َعلَى الرتَّ يِفْ اآِخِر الَعاِم الدِّ

  ليحت�سب هذا ال�سطر من درجات  التلميذ.
  عندما يتوقف التِّلميذ عن القراءة، اأو عندما تطلب من التِّلميذ التوقف عن القراءة ب�سبب مرور )60( ثانية، �سع 

حا�سرة خلف اآخر كلمة متت قراءتها، مثل:   .

تنبيه مهم
عزيزي/ املعّلم /ـة

  ل ُيراد من الختبارات تكري�ص مفهوم المتحانات يف الأذهان، بل ُيراد اأن تكوَن الختباراُت و�سائَل لتمكني التِّلميذ من 
ممار�سة املهارات القرائّية والكتابّية بجودٍة عاليٍة.  

ف الأول؛ لتحديد قدراتهم بغر�ص تطويرها وتعزيزها ، ومعاجلة مواطن �سعفها،    جترى الختبارات لتالميذ ال�سّ
امتالكهم   ح�ساِب  على  بها  الّتالميذ  وتخويف  الر�سوب  يف  التلميذ/ة  يقع  فال   ، م�ستمرة  ب�سورة  تعالج  بحيث 

وممار�ساتهم مهارات القراءة والكتابة
  اإن نتائج الختبارات ل حتدد م�ستوى التالميذ فح�سب بل حتدد م�ستوى اأدائك – عزيزي املعلمـ /ـة - وعليك اإعادة النظر 

يف اأدائك داخل ال�سف وال�ستعانة مب�سادر خمتلفة ملعاجلة ذلك مثل املوجه والزمالء واملكتبات وامل�سادر الأخرى.
�سكًرا جلهودكم وبارك اهلل اأعمالكم؛؛؛
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 الختبارالأول - ُيعطى بعد الوحدة العا�صرة

ف: .................    ال�سعبة:........ ....   املدر�سة: ................    ا�سم  التلميذ/ة:  ...................................  ال�سّ

ا�سم املعّلم/ـة: ............................................

5

الدرجة

30 املجموع

6

4

6

5

4

ة الآتية: �ص1- اقراأ الق�سّ

�ص2- اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

1اإىل اأين ذهب التَّالميذ؟  )اإىل املكتبة(1
1ماذا قراأت َف�سيلة؟  )ِكتاًبا عن النَّحل(2
1من الذي قراأ عن تعلم احلا�سوب؟ )ِعماد(3
1ملاذا ت�سايق التالميذ؟ )لأنَّ ِعماًدا قراأ ب�سوت مرتفع(4
 ما الذي تفعله عندما تذهب للقراءة يف املكتبة؟6

1                                ) تقبل اأّية اإجابة منا�سبة(.

5املجموع

َذَهَب التَّالِميُذ اإىل َمْكتَبِة  املَْدَر�َسِة

َخَذْت ِكتاباً عن النَّحِل. فاأ�ْسَرعْت َف�سْيلُة واأَ

اأخَذ عماٌد كتاًبا عن تعلُِّم احلا�سوب

وَجلَ�َص يْقَراأ ب�سوت مرتفع.

َب املُعلِّم وقال: ت�سايق التالميذ، َفاْقرَتَ

وَتَك يا ِعَماد. ِاْخِف�ْص �سَ
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الدرجةالكلمات

7ُعَمُرَعاَدَيْذِرُفنعمالقبطاناجَلميعُكُتب
7باِخَرةاحَلا�ُسوباملَْك�سوفاأَْغلَق�ساِطئِعيدُهُدوء

6َبْعُد�ُسهورَرِحيق�ساَهَدَيْهُربَتْعِر�ص
20املجمــــــــــــــوع

الدرجةالأ�صوات
َ ُطـ َكـ ِهاخـ 10ــ�ْصَذعوغي�سوخـ
ُ ُهـ َ�سيكيخـ ْخاكـ 10جيـْعـذاـهـ

20املجمـــــــــوع

الدرجةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمة

4ُرُرفوفاأَاأَُذوقالـالَباخرةَوَوهيبة
َياءَحـَحَنان ـ�سِ 4�سا�َساهدِعـِعماد�سِ

8املجمـــــــــوع

�ص3- اقراأ الكلمات الآتية:

�ص4- انطق الأ�سوات  الآتية:

وت الأول فقط( وت الأول يف الكلمة: )تعطى الدرجة لنطق ال�سَّ �ص5- انطق ال�سَّ

تابع الختبار الأول �س 2

الدرجةاحلروف

ذــعــ�سـذيـهـعاـ�سيكـخوهـ

......................................................................10

�ص6- اكتب �سكل احلروف الآتية:

الدرجةالكلمات

يذرفمكان�ساهدمو�سوععدني�سرخون

..........................................6

�ص7- اكتب الكلمات الآتية:
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الدرجة النهائية
.......

120

الدرجةاأنا اأحب قراءة الكتب

4

الدرجة

الدرجة

الدرجةاملك�صوفلناأذوقالأكل

ْب جملة من الكلمات الآتية: �ص10- َركِّ

ورة: �ص11- اكتب ا�سم ال�سُّ

�ص8- اكتب اجلملة الآتية:

ْب كلمة من احلروف الآتية: �ص9- َركِّ

تابع الختبار الأول �س 3

  ها        ر      اأز �صو   ع   مـ  ـو  
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لميذ( الختبار الأول )ورقة القراءة للتِّ

ة:  اأََنا اأقراأ الق�سّ
َذَهَب التَّالِميُذ اإىل َمْكتَبِة  املَْدَر�َسِة

َخَذْت ِكتاباً عن النَّحِل. فاأ�ْسَرعْت َف�سْيلُة واأَ
اأخَذ عماٌد كتاًبا عن تعلُِّم احلا�سوب

وَجلَ�َص يْقَراأ ب�سوت مرتفع.
َب املُعلِّم وقال: ت�سايق التَّالميذ، َفاْقرَتَ

وَتَك يا ِعَماد. ِاْخِف�ْص �سَ

ُعَمُرَعاَدَيْذِرُفنعمالقبطاناجَلميعُكُتب

باِخَرةاحَلا�ُسوباملَْك�سوفاأَْغلَق�ساِطئِعيدُهُدوء

َبْعُد�ُسهورَرِحيق�ساَهَدَيْهُربَتْعِر�ص

 اأَنا اأقراأ الكلمات:

َ ُطـ َكـ ِهاخـ ــ�ْصَذعوغي�سوخـ

ُ ُهـ َ�سيكيخـ ْخاكـ جيـْعـذاـهـ

  اأَنا اأنطق الأ�سوات :

َياءَحَنانُرفوفاأَُذوقالَباخرةَوهيبة �َساهدِعماد�سِ

وت الأول يف الكلمة:   اأَنا اأنطق ال�سَّ
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الختبار الأول )ورقة الكتابة للتلميذ(

ذــعــ�سـذيـهـعاـ�سيكـخوهـ

......................................................................

  اأَنا اأكتب �سكل احلرف:

يذرفمكان�ساهدمو�سوععدني�سرخون
..........................................

  اأَنا اأكتب الكلمات:

اأنا اأحب قراءة الكتب

املك�سوفلناأذوقالأكل
ُب جملة:   اأَنا اأَُركِّ

ورة:   اأَنا اأكتب ا�سم ال�سُّ

  اأَنا اأكتب اجلملة:

ُب كلمة من احلروف:   اأَنا اأَُركِّ
�صو   ع    مـ  ـو ها        ر    اأز 
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اأهداف الوحدة: 
يتوقع من التلميذ يف نهاية الوحدة اأن يكون قادًرا على :

1- متييز اأ�سوات احلروف �سماًعا بح�سب حركاتها ومدودها.
2- الربط بني اأ�سوات احلروف واأ�سكالها بح�سب حركاتها ومدودها.

3- متييز اأ�سكال اأ�سوات احلروف )بداية الكلمات وو�سطها ونهايتها(. 
4- تركيب كلمات مكونة من حروف مدرو�سة.

5- قراءة الكلمات ال�سائعة قراءة ت�سورّية، وفهم معانيها.
6- الإ�سغاء اجليد للق�س�ص امل�سموعة ، وفهم م�سامينها .

نة ، وفهم معانيها. 7- قراءة الأنا�سيد املت�سمنة يف الوحدة قراءة ملحَّ
ور. 8- التنبوؤ مب�سامني الق�س�ص امل�ستقلة من خالل ال�سّ

9- قراءة الق�س�ص امل�ستقلة قراءة �سحيحة.
10- ا�ستيعاب م�سامني الق�س�ص امل�ستقلة.

11- ا�ستنتاج الدرو�ص امل�ستفادة من الق�س�ص املدرو�سة.
12- كتابة احلروف املدرو�سة يف الوحدة باأ�سكالها املختلفة منفردة ويف كلمات.

13- ر�سم الكلمات الإمالئية املدرو�سة يف الوحدة ر�سًما �سحيًحا.
14- تركيب كلمات من حروف معطاة، اأو جمل من كلمات مقدمة له.

15- ا�ستح�سان �سلوكات اإيجابية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
16- رف�ص �سلوكات �سلبية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
17- التعبري - �سفهًيا - عن ق�سة اأو حدث اأو �سورة.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب التلميذدليل املعلم

ا�سم الق�سة امل�ستقلةاحلرفرقم الق�سةاملو�سوعاتالدرو�ص
َثـ - َثا11 - 1

َكْوَثُر والتِّلَفاُزث11 - 1 ُثـ - ُثو11 - 2
ِثـ - ثيـ - ْثـ11 - 3
ظـ - َظا11 - 4

ُفوَرُةظ11 - 2 َنِظرَيُة َواْلَع�سْ ُظـ - ُظو11 - 5
ـ - ظيـ - ْظـ11 - 6 �سِ
َغـ - َغا11 - 7

ِغرُيغ11 - 3 اِئُر ال�سَّ الطَّ ُغـ - ُغو11 - 8
ِغـ - غيـ - ْغـ11 - 9
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�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )َثـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َثـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا    املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت  احلرف )َثـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )َثـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َثـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ـَث ، َث( .  �َسْكاله )َثـ ، ـَثـ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َثـ
َثـ - ـَثـ 

ـَث - َث

َث

الن�شاط الأول: متييز �شوتي )َثـ - ثا( �شماعًا )الوعي ال�شوتي(        )5 دقائق(

الدر�س )1(:  حرف )ث( املفتوح، واملمدود بالألف )َثـ - ثا(

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َثـ ، ثا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َثـ ، ثا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
فاأ�سريوا  بالألف  اإذا كان فيها �سوت ) ثا( ممــدوداً  اأّمــا   ، اأعلى هكذا    اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  )َثـــ( مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َثـ ، ثا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َثور( فيها �سوت )َثـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )ثابت( فيها �سوت )ثا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�شة م�شتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )ثا(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َثـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  َثور(.      م: ) 

ت:  . ثابت(.      م: ) 
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َثْعلب ، ثاين ، َثوب(.

اخلطوة )2(:        اأ�شوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )خلّية النَّحل(        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ
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املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َهـ ، َها ، ُهـ ، ُهو ، ِهـ ، هيـ ، ْهـ(، مراعًيا ال�سرعة 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. القرائية،  فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )َثا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َثا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َثـ(.
تطبيق:

بع�ص  )الفتحة( يف  ال�سبط  بحركة  )َثـ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َثَمر ، َكْوَثر ، َلِبَث ، َمَثل،  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

َث(.  َعَبَث ، َحدَّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

بابتني اإىل اأعلى هكذا   املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َثا( م�سرياً بال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َثا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َثا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )َثا ، ـَثا(.  الكلمة ممدودا بالألف )َثا ، ـَثا( ، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: ) َثا(.
تطبيق:

بع�ص  بالألف( يف  )املمدود  )َثا(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
 ، اأَثــار  ِهَي:)َثاِبت،  والكلمات  الإ�سارة   وت م�ستخدمني  ال�سّ ت�سرعوا يف نطق  اأن  واأريــد منكم  الكلمات، 

ِمَثال(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َثا
ـَثا - َثا

ـَثا- َثا

َثا
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 تقدمي الّن�شاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )َكْوَثر(، ومعناها: 
املعلم/ـة ذلك  )َثاِبت(،  ومعناها: )ا�سم رجل(. )يكرر  والثانية:  )ا�سم بنت( 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ا�سم بنت معناها:    ت:)َكْوَثر(  ت: )َكْو/َثـ/ــر(   
ت: ا�سم رجل معناها:    ت:)َثاِبت(  ت: )َثا/ِبـ/ـت(   

تطبيق:
ـــر(، )ِمــــ/ــــثـــا/ل()ِمـــثـــال(، ـــَم  م: اعــر�ــص الــكــلــمــات الآتـــيـــة عــلــى الــ�ــســبــورة اأو عــلــى بــطــاقــات كــلــمــة كــلــمــة )َثــــ/ــــَمــــ/ــــر( )َث

)َلـ/ـِبـ/ـَث( )َلِبَث(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،  املختلفة  الأ�ــســوات  اإ�ــســارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َثـ - َثا( واحلروف التي �شبق له درا�شتها.  الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت ) 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�شّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )�َساَهَد ، اأَْزَهار ، ُهُدوء ، �ُسُهور ، وِهيبَه ، ِهالل ، َيْهرب( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

َثا/ِبـ/ـت َكْو/َثـ/ـر
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
 م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )التِّلفاز( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )بح�سب ما يو�سحه املعلم(

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )التِّلفاز( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )التِّلفاز( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )بح�سب ما يو�سحه املعلم(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )ُمبكِّرة(، ومعناها : )تقوم يف ال�سباح الباكر(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )الدخار( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

 م: ملاذا تاأخر الوالد يف حمل ابنه اإىل الطبيب؟
م: من اأين اأتى اأ�سامة باملال؟

م: ماذا نتعلم من هذه الق�سة؟

ت : لأنه لي�ص لديه مال كاف لعالجه.
خر جزًءا من م�سروفة. ت : كان يدَّ

ت : نتعلم م�ساعدة الوالدين، اأو اأّية اإجابات معقولة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الدخار(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم وجههم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

للتعليمات يف  وفًقا  ، هجمت(،  يتحول   ، ، رحيق  ، خلّية  ت�سنع   ، الآتية )لذيذ  ال�سائعة  الكلمات  يتم مراجعة  املراجعة: 
اخلطوة رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ذات يوم عاد اأ�سامة من املدر�سة ووجد اأخاه الكبري مري�سا؛ ف�ساأل والده ملاذا ل ناأخذه اإىل الطبيب يا اأبي ؟ قال 

اً يا اأبي ، املال موجود،  الوالد : لي�ص لدينا ما يكفي من املال يا بني و�ساأبحث عن �سخ�ص يقر�سنا، قال اأ�سامة : ل حتمل همَّ

عام، قال الوالد : بارك اهلل فيك يا بني. خر الطَّ ل يدَّ فقد ادخرت جزًءا من م�سرويف منذ اأن راأيت النمَّ
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-  كتابة حرف )َثـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َثـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�شاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َثـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َثـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )ث( ا�سمه )ثاء( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

رت كوثر اأن تنام مبكرة(.  م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )َقرَّ
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�شة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
رت كوثر اأن تنام مبكرة( يف الهواء كلمة كلمة. م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)َقرَّ

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

ف رقم )1( من اأ�سفل الورقة  م: الآن- �ستكتبون احلرف )َثـ( باأ�سكاله املختلفة  و�ستمررون اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ
حيحة للكتابة. مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َثـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم )1( من  رت كوثر اأن تنام مبكرة(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )َقرَّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )2(: حرف )ث( امل�شموم واملمدود بالواو )ُثـ - ُثو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُثـ ، ُثو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُثـ ، ُثو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
اإذا كان فيها �سوت )ُثو( ممدوداً  اأّما  بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ،  )ُثـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُثـ ، ُثو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُثريا( فيها �سوت )ُثـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما، هكذا   . بَّ م: كلمة )ثوم( فيها �سوت )ثو(، ممدوًدا بالواو، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�شة م�شتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُثـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ثو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ثوم(.    

. ت:  م: )عثور(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َيُثور ، ُثعبان ، يْعُث ، َيكُث(.

ة )خلّية النَّحل(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:          اأ�شوات احلروف               الزمن: )15( دقيقة

وتي(         )5 دقائق( الن�شاط الأول: متييز �شوتي  )ُثـ - ُثو( �شماعًا ) الوعي ال�شّ

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )ُثـ( م�شموًما باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُثـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُثـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ُثـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُثـ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ـُث ، ُث( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ُثـ ، ـُثـ(، اأمَّ

ُثـ
ـُثـ - ُثـ

ـُث - ُث

ُث
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)5 دقائق( �َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )ُثو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُثو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُثو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ م: ُي�ٍسرْيُ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُثو ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُثو( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف  اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكله )ــُثو(.  الكلمة ممدودا بالواو )ــُثو ، ُثو( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: ) ُثو(.

تطبيق:
الكلمات،  بالواو( يف بع�ص  لل�سوت )ُثو( )املمدود  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 

وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ُثوم ، مُثوبة ، يحرُثون، يُثور(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُثو
ـُثو - ُثو

ـُثو 

ُثو

ممار�شةم�شتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُثـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بــحــركــة  )ُثـــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس ــِريــِع؛  الــ�ــّس ــوت  الــ�ــسَّ لــعــبــَة  نــلــعــُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُثْعبان ، يبحُث ، َيرُث ، يحرُث ، يعُث(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم/ـة مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )َثـ ، َثا(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.
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 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف/مقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )َيْحُدُث(، ومعناها: 
بالتمثيل.  املعنى  ( ويو�سح  ، ومعناها: )مبعثة  والثانية:  )مْنُثورة(  )يقع( 

)يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: يقع معناها:   ت:)َيْحُدُث(  ت: )َيْحـ/ــُد/ُث(   
ت: مبعثة )ويو�سح املعنى بالتمثيل(. معناها:   ت:)َمْنُثوَرة(  ت: )َمْنـ/ـُثو/َر/ة(   

تطبيق:
ــُثـــ/ـــر()يــْكــُث(،  )يــْكـــ/ـ )ُثــعــبــان(،  ــَبــا/ن(  )ُثــعـــ/ـ كلمة  كلمة  بــطــاقــات  على  اأو  الــ�ــســبــورة  على  الآتــيــة  الكلمات  اعــر�ــص   م: 

)يْحـ/ـر/ُثو/ن( )يْحرُثون(.
واأريــد منكم  املعرو�سه  الكلمات  اأو مقطع يف كل كلمة من  اإىل كل حرف  �ساأ�سري  الكلمات؛  قــراءة  لعبة  نلعب  م: دعونا 
اإ�سارات الأ�سوات املختلفة للكلمة، ثم قراءة الكلمة دفعة واحدة، مراعًيا ال�سرعة  اأ�سواتها م�ستخدمني  اأن تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ُثـ ، ُثو( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�شّ

َمْنـ/ـُثو/َر/ة َيْحـ/ـُد/ُث

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )كوَثُر، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. َثاِبٌت( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
ر حاجاتها( اأو  ز( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )ُتعّد وحت�سِّ م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )جُتهِّ

يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.
ز( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(.  م: والآَن دوُركم: هذه الكلمة ِهَي )جُتهِّ

ز( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(. ت: )جُتهِّ
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رقـــم )4( من  للتعليمات يف اخلــطــوة  ــا  وفــًق ــرة(،  مــبــكِّ  ، ــلــفــاز  )الــتِّ الآتـــيـــة  الــ�ــســائــعــة  الــكــلــمــات  مــراجــعــة  يــتــم   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – كا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )قراءة الرقم( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ر حاجاتها(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. ت: )ُتعّد وحت�سِّ

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )فّكرت(، ومعناها : )َناق�ست الأمر مع نف�سها(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )قراءة الرقم( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: ماذا و�سعت الأم فوق �سحن الأرز؟
خالل  من  الولدان  راآهما  اللذان  الرقمان  ما  م: 

امللعقتني؟
م: كيف اأقنعت الأم الولدين باأن كليهما على حق؟

م: ما الدر�ص الذي نتعلمه من الق�سة؟

ت: و�سعت الأمُّ ملعقتني فوق ال�سحن.
ت: راأى اأحدهما الرقم )7( والآخر الرقم )8(.

ت: قالت: ليجل�ص كل واحد مكان الآخر.
ت: املناق�سة بهدوء، واحرتام راأي الآخر.

َمْتُه لوَلَدْيَها. ْحِن الأُْرِز  وَقدَّ َو�َسَعِت الأمُّ ِمْلَعَقَتنِي َفْوَق �سَ

َقاَل َخاِلٌد: اْنُظْر َيا َنِبيُل، امللعقتاِن ُت�َسكِّالِن الّرقَم )7(، قاَل َنِبيٌل: ل،

اإنَُّهَما ُت�َسكِّالِن الّرَقَم )8(، اأ�سّر َخاِلٌد ،وقاَل: اإنها �َسْبَعٌة. 

َقاَل َنِبيٌل: َبْل َثَمانَية.

اأَْقَبلَِت الأُمُّ َوُهَما َيَت�َساَجَراِن، َقاَلْت: ِلَيْجِل�ْص ُكلٌّ ِمْنُكْم َمَكاَن الآَخِر.

َخاِلٌد  َخِجَل  اأَماَمُه،  اّلِذي  َقَم،  الرَّ ِمْنُكم  ُكلٌّ  ِلَيْقراأ   : الأمُّ ،َقاَلِت  َمَكاَنُه  َنِبيٌل  َوَجلَ�َص  َنِبيٍل،  َمَكاَن  َخاِلٌد  َجلَ�َص 

َقُم )7( . َقُم )8( ، َوَحكَّ َنِبيٌل َراأ�َسُه، َوَقاَل: الرَّ َوَقاَل:الرَّ

ًة اأُْخَرى، َوالآَن َتَناَوَل الَغَداَء. َقاَلِت الأمًّ :َعلَيُكَما اأَْن َتَتَناَق�َسا ِبُهُدوٍء ِعْنَدَما َتْخَتِلَفاِن َمرَّ
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اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�شاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، )دوري(:
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات ) َيْحُدُث ، َمْنُثورة( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرًيا اإىل كل 

كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�شة موّجهة، )دورنا( : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه..

ممار�شة م�شتقّلة، )دوركم(: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.
م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع.

م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِثـ ، ثيـ ، ْثـ( ر�س )3(: حرف:)ث( املك�شور واملمدود بالياء وال�شَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�شاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِثـ ، ثيـ ، ْثـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِثـ ، ثيـ ، ْثـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  )ثيـ( ممــدوداً  فيها �سوت  كان  واإذا   ، اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  )ِثـــ( مك�سوراً  �سوت احلرف 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْثـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِثـ ، ثيـ ، ْثـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِثياب( فيها �سوت )ِثـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )َكِثري( فيها �سوت )ثيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )اأْثمر( فيها �سوت )ْثـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�شة م�شتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِثـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
)ْثـ(  ت�سمعون �سوت  اأما عندما   ، اأ�سفل هكذا   اإىل  بابتني  ال�سَّ باإ�سبعي  اأ�سريوا  الكلمة،  بالياء يف  )ثيـ( ممــدوًدا 

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  ِثقة(.     م: ) 
ت:  َكِثري(.     م: ) 

ت:    اأْثمر(.     م: ) 
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية )ُيثري ، ِثقاب ، ِثمار(.

خلّية النَّحل(       الزمن: )5( دقائق ة )  اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:           اأ�شوات احلروف         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�شاط الأّول : متييز اأ�شوات احلرف )ِثـ - ثيـ -ْثـ( �شماًعا ) الوعي ال�شوتي(  )5 دقائق(

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف ) ِثـ( مك�شوًرا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِثـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِثـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِثـ
ـِثـ - ِثـ

ـِث - ِث

ِث
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م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )ِثـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِثـ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـِث ، ِث( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ـِثـ ، ِثـ(، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِثـ(.

تطبيق:
بع�ص  )الك�سرة( يف  ال�سبط  بحركة  )ِثـ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
. والكلمات ِهَي:)ِثمار ، جاِثمة ، يِثَب ، يوؤِثر(.  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )ثيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

�َشاُط الرابع : �شوت احلرف )ْثـ( �َشاِكًنا باأَ�ْشَكاِلِه الكتابّية َكاّفة  ) 5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ثيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )ثيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي 

تقدمي الّن�شاط:
باأ�سكاله  �َساِكًنا  )ْثـ(  �سنتعّرف �سوت احلرف  الآن  الّتالميذ:  الّلوح خماطًبا  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�ِسرْيُ  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ثيـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )ثيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ـثي ، ثي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ـثيـ ، ثيـ( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ثيـ(.

تطبيق:
بع�ص  يف  بالياء(  املمدود   ( )ثيـ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ِهــَي:)ثــريان، يثري،  والكلمات  الإ�سارة    وت م�ستخدمني  ال�سّ ت�سرعوا يف نطق  اأن  واأريــد منكم  الكلمات، 

يرثي ، مواثيق( .

ثيـ
ـثيـ - ثيـ

ـْثـ - ْثـ

ـثي - ثي

ـْث - ْث

ثيـ

ْثـ
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْثـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ـْثـ ، ْثـ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكناً ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ـْث ، ْث(.

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْثـ(. 
تطبيق:

ــكــون«  ــبــط »الــ�ــسُّ ــوت الــ�ــّســريــع؛ �ــســاأ�ــســري اإىل الأ�ــســكــال املختلفة لــلــ�ــســوت  )ْثـــــ( بــحــركــة الــ�ــسّ م: دعــونــا نــلــعــُب لــعــبــَة الــ�ــسّ
تـــ�ـــســـرعـــوا يف نـــطـــق الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة   ، والــكــلــمــات  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   يف بــعــ�ــص 

هي: )اأْثمر ، يْثب ، يْثقل(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

القرائية،  ال�سرعة  ُثــو( مراعًيا   ، ُثـ   ، ثا   ، )َثـــ  درا�ستها  �سبق  التي  الأ�سوات  الّتالميذ  املعلِّم/ـة مع  ُيَراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(.  فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ِثـ - ثيـ - ْثـ( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�شّ

 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
ِثَياُب( ،  الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: ) 

ومعناها: )مالب�ص( ،  والثانية: ) َكِثري( ، ومعناها: ) وفري(  ، والثالثة : )اأْثناُء( ومعناها:)خالل( )يكرر املعلم ذلك 
مرتني مع كل كلمة(

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: مالب�ص معناها:   ت:)ِثياب(  ت: )ِثـ/ـيا/ب(   

ت: وفري معناها:   ت:)َكثري(  ت: )َكـ/ـثيـ/ـر(   
ت: خالل معناها:   ت:)اأْثَناء(  ت: )اأْثـ/ـنا/ء(   

اأْثـ/ـَنا/ُءَكـ/ـِثيـ/ـُرِثـ/ـَيا/ُب
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )كْو/َثـ/ـر( )َثا/بـ/ـت( )يْحـ/ـُد/ث( )َمنـ/ـثو/ر/ة( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

الدر�ص  من   )4( رقم  اخلطوة  يف  للتعليمات  وفقاً  فّكرت(،   ، ز  الآتية:)جتهِّ ال�سائعة  الكلمات  مراجعة  يتم   املراجعة: 
رقم )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  من  بدًل  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )ن�سحها(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )اأر�سدها اإىل ال�سواب(
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )ن�سحها( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )ن�سحها( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )اأر�سدها اإىل ال�سواب(.
رت(، ومعناها: : )عزمت على فعل معني(. م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )قرَّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
ــثــيـــ/ـــر()ُمــثــري(،   م: اعــر�ــص الــكــلــمــات الآتــيــة عــلــى الــ�ــســبــورة اأو عــلــى بــطــاقــات كلمة كلمة )ِثــــ/ــــمـــا/ر( )ِثـــمـــار(، )ُمـــ/ـ

)اأْثـ/ـما/ن()اأْثمان(.
م: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف اأومقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريد منكم اأن 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )يف ال�سف الأول(

الأول ـــي  ـــّف �ـــس يف  اأَنـــــــــا 
اأنــــا يف الــعــلــم يل �ــســَغــٌف
وكــــم لــــّونــــُت مـــن ر�ــســٍم
الأّول ـــي  ـــّف �ـــس يف  ـــــــا  اأن
كــــتــــابــــي فــــيــــه اأفــــــكــــــاٌر

ــ�ــســَعــل ــــوَر واملِ حــمــلــت الــــنُّ
فــــكــــم مـــــن نــــــــوره اأنــــهــــل
وكــم �سطرُت مــن جــدول
الأمــثــل �سديقي  عــرفــت 
ومــ�ــســتــقــبــل  ... واأنـــــــــواٌر 
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اخلطوة )7(:              الكتابة.  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�شاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، )دوري( :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ـنـ  ــا / اأ ثــ/ ء(، واأكتبها هكذا )اأَْثَناء(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�شاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة.

لفاز(     الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�شتقّلة: )كوثر والتِّ

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
لفاز(  2- قراءة الق�شة: )كوثر والتِّ

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا كان يحدث لكوثر اأثناء احل�سة؟
م: مب ن�سحها املعلم؟

رت كوثر اأن تنام مبكرة؟ م: ملاذا قرَّ

ت: كانت تنام وترتك كتبها منثورة.
ت: ن�سحها باأن تنام مبكرة.

ت: لت�سحو باكرة وت�سل اإىل املدر�سة مبكرة ول تنام يف 
اأثناء احل�سة.

املعنى الإجمايل للن�سيد

ه وزمالئه  ومبا يقوم به من ن�ساطات. يعرب الطفل عن حبه و�سغفه لكتابه و�سفِّ
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تقدمي الن�شاط:
م: الآن �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعثة.

منوذج ، )دوري(:
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)مبكرة - كوثر - ت�سحو(، واأكتبها هكذا )ت�سحو كوثر مبكرة(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�شة موّجهة، )دورنا(: 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن �سوف نقوم - مًعا - باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكّون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

اأمامكم ب�سورة خمتلفة؛ لتكوين جملة �سحيحة وا�سحة  التي  الكلمات نف�سها  �ستقومون مبفردكم برتتيب  الآن-  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�شاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

ممار�شة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
)اأْثَناء( و�سنقوم بقراءتها  اأمامكم وهي  املعرو�سة  الأوىل  الأوىل من جمموعة احلــروف  الكلمة  الآن �سرنكب  مًعا   م: 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ــر/ـثـ ـيـ / كـ(.
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة.
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. 
م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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الن�شاط الأول: متييز �شوتي )َظـ - َظا( �شماعًا )الوعي ال�شوتي(   )5 دقائق(

الدر�س )4(:  حرف )ظـ( املفتوح واملمدود بالألف )َظـ - َظا(

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َظـ ، َظا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َظـ ، َظا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
اأّما اإذا كان فيها �سوت )َظا( ممــدوداً بالألف فاأ�سريوا  بابة اإىل اأعلى هكذا   ،  )َظـــ(  مفتوًحا اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َظـ ، َظا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َظالم( فيها �سوت )َظـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )ِنَظام( فيها �سوت )َظا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�شة م�شتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون �سوت )َظـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأعلى هكذا   .  )َظا( ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  م: )َظالم(.     

ت:  . م: )ِعَظام(.     
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َظَهر ، َنَظافة ، َظْهر ، ظاهر(.

اخلطوة )2(:        اأ�شوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

لفاز(      الزمن: )5( دقائق ة )كوثر والتِّ اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )َظـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َظـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا    م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف)َظـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )َظـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َظـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )ــَظ ، َظ( .  �َسْكاله )ـَظـ ، َظــ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َظـ
ـَظـ - َظـ

ـَظ - َظ

َظـ
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ال�سرعة  ْثـــ(، مراعًيا   ، ثيـ   ، ِثـ   ، ُثو   ، ُثـ   ، َثا   ، )َثـــ  التي �سبق درا�ستها  الأ�سوات  الّتالميذ  املعلُِّم مَع  ُيــَراِجــُع  املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. القرائية، فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )َظا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َظا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:   ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َظـ(.
تطبيق:

الأ�سكال املختلفة لل�سوت )َظـ( بحركة ال�سبط )الفتحة( يف بع�ص  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ م: دعونا نلعُب لعبَة 
  ، َنَظَر   ، ، َظلم  وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َحاَفَظ  اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ الكلمات واأريــد منكم 

اأيَقَظ(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

بابتني اإىل اأعلى هكذا  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َظا( م�سرياً بال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َظا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َظا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالألف ف�سكاله )ـَظا ، َظا(.  الكلمة ممدوًدا بالألف )ـَظا ، َظا( ، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة )دوركم(:
وت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: ) َظا (.
تطبيق:

بع�ص  يف  بالألف(  )املمدود  )َظــا(  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)َظاِفر ، يَظاِهر ،  الكلمات، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

انتَظار ، ِعَظام(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َظا
ـَظا - َظا

ـَظا- َظا

َظا
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 تقدمي الّن�شاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة، وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف اأومقطع �سوتي 
يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف اأومقطع �سوتي 
لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها، الأوىل: )َنَظَر(، ومعناها: 
ذلك  املعلم/ـة  )يكرر  �سخ�ص(.  )ا�سم  ومعناها:  )َظافر(،   والثانية:   )راأى( 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف اأو مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: راأى معناها:    ت:)َنَظَر(  ت: )َنـ/ـَظـ/ــَر(    
ت: ا�سم �سخ�ص معناها:    ت:)َظافر(  ت: )َظا/ِفـ/ــر(    

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )َظْر/ف( )َظْرف(، )َنـ/ـَظا/فـ/ـة()َنَظافة(.

اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )َظـ - َظا( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�شّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )َكْوثر ، َثاِبت ، َيْحُدُث ، َمْنُثورة ، ِثَياب ، َكثري ، اأَْثَناء( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

َظا/ِفـ/ـر َنـ/ـَظـ/ـَر
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
كبرية( )عك�ص   : معناها   ، مـــرات(  ثــالث  اإىل  ويــكــررهــا مرتني  اإليها  )ُيــ�ــٍســرْيُ  )�ــســغــرية(  ِهـــَي:  الكلمُة  هــذه  دوري:   م: 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.
م: والآَن دوُركم: هذه الكلمة ِهَي )�سغرية( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )�سغرية( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )عك�ص كبرية(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

(، ومعناها : )بيت الطائر(.  م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )الع�صُّ

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )التِّلميذ النظيف( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

 م: فيم كانت امل�سابقة؟
م: عالم اتفق املعلم مع التالميذ؟

م: ملاذا فاز ح�سن يف م�سابقة النظافة؟
م: ما الدرو�ص التي نتعلمها من الق�سة؟

ت : كانت يف النظافة.
ت : على تناول غذاء جماعي.

ت : لأنه الوحيد الذي غ�سل يديه قبل الأكل.
ت: الهتمام بالنظافة.

تقبل اأية اإجابات معقولة ومنا�سبة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )التِّلميذ النظيف(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ز ، َفّكرت ، ن�سحها ، قّررت(، وفًقا للتعليمات يف  يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية )التِّلفاز ، مبكرة ، جتهِّ املراجعة: 
اخلطوة رقم )4( من در�ص )9-1 ( حرف »َك – كا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ُبُهْم َعلَى اأدائها َداِئًما ، َوَذاَت َيوٍم  ِل، وَكاَن ُيَدرِّ ِفّ الأوَّ  اأَْعلََن املَُعلُِّم »َحْمَداُن« َعْن ُم�َساَبقٍة يف الّنظاَفِة بنَي َتالِميِذ ال�سَّ

ا يِف َبْيِتِه. َر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهم �سيًئا مِمَّ اّتفَق َمَعُهْم َعلَى َتناوِل َغَداٍء َجَماعيٍّ َعلَى اأَْن ُيْح�سِ

ُروُه يِف َماِئَدٍة َواِحَدٍة. َويِف الَيوِم التَّايل َو�َسَع الّتالميَذ َمااأَْح�سَ

َّا بَحَث َعْنُه املَُعّلُم َوَجَدُه َيْغ�ِسُل َيَدْيِه ، عاَد املعّلُم، و�َساأََل: َمْن ِمْنُكْم َغ�َسَل  َر »ح�سن«، ومَل َجلَ�َص اجَلِمْيُع اإِىَل املَاِئَدِة ، وَتاأَخَّ

َيَدْيِه؟ �َسَكَت التَّاَلِميُذ، َوَبَدا على ُوُجوِهِهْم اأَثُر اخَلَجِل.

ِة التَّاِلَيِة اأْعلََن املَُعلُِّم ِباأَنَّ الَفاِئَز يِف ُم�َساَبَقِة النََّظاَفِة ُهَو ح�سن«. َويِف احِل�سَّ
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-  كتابة حرف )َظـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َظـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�شاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َظـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ،و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َظـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )َظـ( ا�سمه )ظاء( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة: ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )ظافر ولد نظيف(. 
م:يبداأ  املعلم/ـة ب�سرح معنى اجلملة ، ويكتبها على اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون  الكلمات )وميرر القلم فوق 

اأ�سكال الكلمات(.
ممار�شة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)ظافر ولد نظيف( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  رون  املختلفة  و�ستمرِّ باأ�سكاله  )َظـــ(  �ستكتبون احلرف  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َظـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
اأ�سفل  ف رقم )1( من  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )ظافر ولد نظيف(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 

قدرات التَّالِميذ.
م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )5(: حرف )ظ( امل�شموم واملمدود بالواو )ُظـ - ُظو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُظـ ، ُظو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُظـ ، ُظو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ُظو( ممدوداً  )ُظـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُظـ ، ُظو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُظهر( فيها �سوت )ُظـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما، هكذا   . بَّ م: كلمة )حمظوظ( فيها �سوت )ُظو(، ممدوًدا بالواو، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�شة م�شتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُظـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُظو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُظهر(.    

. ت:  م: )حمظوظ(.   
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُظفر ، ُظلم ، ُظهر ، ناُظور(.

لفاز(     الزمن: )5( دقائق ة )كوثر والتِّ اخلطوة )1(:         مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:          اأ�شوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(            )5 دقائق( الن�شاط الأول: متييز �شوتي  )ُظـ - ُظو( �شماعًا ) الوعي ال�شّ

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف ) ُظـ( م�شموًما باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُظـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُظـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ م: ُي�سرْيُ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )ُظـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُظـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ـُظ ، ُظ(. �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ـُظـ ، ُظـ(، اأمَّ

ُظـ
ـُظـ - ُظـ

ـُظ - ُظ

ُظ
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)5 دقائق( �َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )ُظو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُظو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُظو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُظو ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو ) ُظـــو( ، وهــــذان �ــَســْكــاله ِعــْنــَدَمــا يــاأتــي يف 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )ـُظو ، ُظو(. و�سط الكلمة ممدودا بالواو )ـُظو ، ُظو( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: )ُظو(.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ُظو( )املمدود بالواو( يف بع�ص الكلمات،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)منُظور ، ناُظور ، يلفُظون(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُظو
ـُظو - ُظو

ـُظو - ُظو

ُظو

ممار�شةم�شتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُظـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  )ُظــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُظهور ، تنُظر ، ي�ستيقُظ ، حمفوُظ(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )َظـ ، َظا(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع خطاأً 
يوظفِّ اأ�سلوب )دوري ، دوركم(.



147الوحدة احلادية ع�شرة

 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم املعلِّم/ـة بكتابة الكلمات مقطعة:.وُي�ِسرْيُ اأ�سفل كلِّ حرف اأومقطع 
حرف  كل  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة  كل  يف  �سوتي 
معناها:  ويــذكــر  مكتملة  الكلمة  يــقــراأ  ثــم  كلمة  لكل  �سوتي  اأومــقــطــع 
ومعناها:   ، ُظوَظة(  )حَمْ والثانية:   )ترى(  ومعناها:  )َتْنُظر(،  الأوىل: 

)اأي يتحقق لها ما تريد وما حتب(. )يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: ترى معناها:   ت:)َتْنُظر(  ت: )َتْنـ/ـُظـ/ــر(   
ت: اأي يتحقق لها ما تريد وما حتب معناها:   ُظوظة(  ت:)حَمْ ـ/ـُظو/ظـ/ــة(    ت: )حَمْ

تطبيق:
م: اعر�ص الكلمات الآتية على ال�سبورة اأو على بطاقات كلمة كلمة )ُظـ/ـرو/ف( )ُظروف(، )َنا/ُظو/ر()َناُظور(.

م: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف اأومقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريد منكم اأن 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ُظـ - ُظو( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�شّ

ـ/ـُظو/َظـ/ـة حَمْ َتْنـ/ـُظـ/ـر

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )َنَظَر ، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. َظاِفر( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
اأو  اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مــرات( ، معناها : )�سوت الع�سفور(  ِهــَي: )غــّردْت( )ُي�ٍسرْيُ  م: دوري: هذه الكلمُة 

يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُركم: هذه الكلمة ِهَي )غّردْت( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )غّردْت( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
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رقـــم )4( من  للتعليمات يف اخلــطــوة  ــا  وفــًق  ،) الــُعــ�ــصُّ  ، ــِغــرية  الآتـــيـــة )�ــسَ الــ�ــســائــعــة  الــكــلــمــات  مــراجــعــة  يــتــم   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – كا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )جرة الذهب( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ة لأ�سرهم.  ورة يف املنزل وحكاية الق�سَّ وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�سوت الع�سفور(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )تريد(، ومعناها : )حتتاج(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )جرة الذهب( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: ماذا ا�سرتى التاجر الأمني؟
م: ماذا عمل التاجر بعد اأن ا�سرتى الدار؟

م: ماذا فعل التاجر بجّرة الذهب؟
م: ماذا نتعلم من هذه الق�سة؟

ت: ا�سرتى داراً.
ت: هدم اأحد احلوائط لتو�سيع الدار.

ت: ذهب ليعيدها اإىل �ساحب الدار.
اإجابة  اأية  اأو  اأ�سحابها،  اإىل  اأو رد احلاجات  الأمانة،  ت: 

�سحيحة.

ة مملوءة  ا�سرتى تاجر اأمني داًرا، وذات يوم هدم اأحد احلوائط لتو�سيع الدار، وفجاأة راأى �سيًئا عجيًبا ! راأى َجرَّ

بالَذهب �ساح التاجر : يا اإلهي !! كل هذا الكنز مدفون داخل احلائط ! لبد اأن اأُعيده اإىل �ساحبه، فهو اأوىل به، ولي�ص 

يل حقٌّ فيه ، واملال احلرام ي�سرُّ ول ينفع.

ة، وقال هي ملكك اأنت فقد  ة الذهب اإىل الرجل الذي ا�سرتى منه الدار، فرف�ص الرجل اأخذ اجلرَّ حمل التاجر جرَّ

بعتك الدار مبا فيها.

جل واأنا  ا�ست�سار الرجالن قا�سي املدينة، فقال القا�سي : األديكما اأبناء ؟ فاأجاب التاجر: نعم لديَّ بنت. وقال الرَّ

هب عليهما، فوافق الرجالن على راأي القا�سي. لدّي ولد. فقال القا�سي : يتزوج الولد من البنت، وُي�سرف الذَّ
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اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية:

تقدمي الن�شاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف - اليوَم - كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )َتْنُظر ، حْمُظوظة( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرًيا اإىل كل 

كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�شة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة - يف الهواء- يف الوقت نف�سه.

م: الآن:- �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِظـ - ظيـ - ْظـ( ر�س )6(: حرف:)ظ( املك�شور واملمدود بالياء وال�شَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1(الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�شاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِظـ ، ظيـ ، ْظـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِظـ ، ظيـ ، ْظـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  ، واإذا كان فيها �سوت )ظيـ( ممدوداً  اأ�سفل هكذا  بابة اإىل  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ �سوت احلرف )ِظـ( مك�سوراً 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْظـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِظـ ، ظيـ ، ْظـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِظالل( فيها �سوت )ِظـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )َتنظيم( فيها �سوت )ظيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )عْظم( فيها �سوت )ْظـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�شة م�شتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِظـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بابتني اإىل اأ�سفل هكذا  ، اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْظـ(  )ظيـ( ممدوًدا بالياء يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  م: ) ِظالل(.    
ت:  َتنظيم(.     م: ) 

ت:    عْظم(.     م: ) 
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية )ناِظم ، َنِظيف ، اْحفْظ(.

لفاز(      الزمن: )5( دقائق كوثر والتِّ ة )  اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:           اأ�شوات احلروف         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�شاط الأّول : متييز اأ�شوات احلرف )ِظـ - ظيـ - ْظ( �شماًعا ) الوعي ال�شوتي(  )5 دقائق(

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )ِظـ( مك�شوًرا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِظـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِظـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِظـ
ـِظـ - ِظـ

ـِظ ، ِظ

ِظـ
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م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِظـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِظـ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـِظ ، ِظ ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ـِظـ ، ِظـ(، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِظ(.
تطبيق:

الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ِظـ( بحركة ال�سبط )الك�سرة( يف بع�ص  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ م: دعونا نلعُب لعبَة 
. والكلمات ِهَي:)اأنتِظر ، ِظل ، ناِظم(  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )ظيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

�َشاُط الرابع : �شوت احلرف )ْظـ( �َشاِكًنا باأَ�ْشَكاِلِه الكتابّية َكاّفة  ) 5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ظيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )ظيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي 

تقدمي الّن�شاط:
ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل الّلوح خماطًبا الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْظـ( �َساِكًنا باأ�سكاله  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ظيـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )ظيـ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ــظي ، ظي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ـظيـ ، ظيـ( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: ) ظيـ(
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ظيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات ،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)مالحظني ، تنظيف ، ا�ستيقظي،  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

وظيفة( .

ظيـ
ـظيـ - ظيـ

ـْظـ - ْظـ

ـظي - ظي

ـْظ - ْظ

ظي

ْظـ
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منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْظـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ـْظـ ، ْظـ( عندما ياأتي  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
يف و�سط الكلمة �ساكنا ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ــْظ ، ْظ(.

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت: )ْظـ(. 
تطبيق:

كون  ــبــط« ال�سُّ ــوت الــ�ــّســريــع؛ �ــســاأ�ــســري اإىل الأ�ــســكــال املختلفة لــلــ�ــســوت  )ْظـــــ( بــحــركــة الــ�ــسّ م: دعــونــا نــلــعــُب لــعــبــَة الــ�ــسّ
، والــكــلــمــات  الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة    نـــطـــق  تـــ�ـــســـرعـــوا يف  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   »يف بــعــ�ــص 

هي: )مْظروف ، اإْظهار ، ِعْظ ، َمْظهر(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َظـ ، َظا ، ُظـ ، ُظو(،  مراعًيا ال�سرعة القرائية، 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. فاإذا �سمع خطاأ يوظِّ

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ِظـ - ظيـ - ْظـ( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�شّ

 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كلِّ  اأ�سفل  وُي�ِسرْيُ  مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املعلِّم/ـة  يقوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �ــســوتــي  مقطع  اأو  حـــرف 
يقراأ  ثم  اأومقطع �سوتيٍّ  كلِّ حرف  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: )تنتظر(، 

ومعناها: )يو�سح املعلم املعنى بح�سب بيئة التلميذ( ، والثانية: )نظرية( ، ومعناها: )ا�سم بنت( ، والثالثة : )تظهر( 
ومعناها:)تت�سح( )يكرر املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف اأو مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة اأو الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل 

كلمة مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: يو�سح املعلم املعنى بح�سب بيئة التلميذ. معناها:   ت:)َتْنَتِظر(  ت: )َتْنـ/ـَتـ/ـِظـ/ـر(   

ت: ا�سم بنت. معناها:   ت:)َنِظرَية(  ت: )َنـ/ـِظيـ/ـَر/ة(   
ت: تت�سح. معناها:   ت:)َتْظَهر(  ت: )َتْظـ/ـَهـ/ـر(   

َتْظـ/ـَهـ/ـرَنـ/ـِظيـ/ـَر/ةَتْنـ/ـَتـ/ـِظـ/ـر
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )نظر ، ظافر ، تنظر ، حمفوظة( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

، غّردت ، ُتريد(، وفقاً للتعليمات يف اخلطوة رقم )4(  من  ِغرية ، الع�صُّ املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)�سَ
الدر�ص رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )ُنِعيد(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )َنْرجع(.
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )ُنِعيد( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )ُنِعيد( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )َنْرجع(.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )َوَقَعْت(، ومعناها:)�َسَقطت(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
)َتْنـ/ـِظيـ/ـف()َتْنِظيف( ــاِظــم(،  )َن )َنــا/ِظـــ/ـــم(  كلمة  كلمة  بطاقات  على  اأو  ال�سبورة  على  الآتــيــة  الكلمات  اعر�ص   م: 

)َمْظـ/ـَهـ/ـر( )َمْظَهر(.
م: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف اأومقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريد منكم اأن 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )يف ال�سف الأول(

الأول ـــي  ـــّف �ـــس يف  اأَنـــــــــا 
اأنــــا يف الــعــلــم يل �ــســَغــٌف
وكــــم لــــّونــــُت مـــن ر�ــســٍم
الأّول ـــي  ـــّف �ـــس يف  ـــــــا  اأن
كــــتــــابــــي فــــيــــه اأفــــــكــــــاٌر

ــ�ــســَعــل ــــوَر واملِ حــمــلــت الــــنُّ
فــــكــــم مـــــن نــــــــوره اأنــــهــــل
وكــم �سطرُت مــن جــدول
الأمــثــل �سديقي  عــرفــت 
ومــ�ــســتــقــبــل  ... واأنـــــــــواٌر 
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�شتقّلة: )نظرية والع�شفورة(  

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�شة: )نظرية والع�شفورة( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا راأت نظرية؟
؟ م: ملاذا وقعت الع�سفورة من الع�صِّ

م: ملاذا غّردت اأم الع�سفورة؟
م: كيف ينبغي اأن نعامل احليوانات؟

ت: راأت ع�سفورة �سغرية.
ت: لأنها اأرادت اأن تطري وهي �سغرية ل ت�ستطيع.

ت: غّردت فرًحا بعودة �سغريتها.
ت: اأية اإجابات منا�سبة.

اخلطوة )7(:              الكتابة.  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�شاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )ـتـ/ ــظـ/ َتـ  ـنـ/ ــر(، واأكتبها هكذا )تنتظر(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ
و�سح معنى الكلمة.

الن�شاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة.

املعنى الإجمايل للن�سيد

ه وزمالئه  ومبا يقوم به من ن�ساطات. يعرب الطفل عن حبه و�سغفه لكتابه و�سفِّ
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تقدمي الن�شاط:
م: الآن �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعثة.

منوذج ، )دوري (:
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)ظافر - الع�سفورة - اأم - �ساهد(، واأكتبها هكذا )�ساهد ظافر اأم الع�سفورة(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�شة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن �سوف نقوم مًعا باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

وا�سحة  �سحيحة  جملة  لتكوين  خمتلفة؛  ب�سورة  اأمامكم  التي  نف�سها  الكلمات  برتتيب  مبفردكم  �ستقومون  الآن  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها.

م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري، دوركم.

الن�شاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

ممار�شة موّجهة، )دورنا( : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.

حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
م: الآن �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )َتْنَتِظر( و�سنقوم بقراءتها 

وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.
ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، )دوركم(: 

م: الآن �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ـهـ/َتـ  ـْظـ/ــر( 
ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.

م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة 
ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها.
م: يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري، دوركم.

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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الن�شاط الأول: متييز �شوتي )َغـ - َغا( �شماعًا )الوعي ال�شوتي(        )5 دقائق(

الدر�س )7(:  حرف )غ( املفتوح واملمدود بالألف )َغـ - َغا(

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )َغـ ، َغا(، وُيَقدِّ

 م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )َغـ ، َغا( )مفتوحاً، اأو ممدوًدا بالألف( فاإذا كان فيها �سوت 
اإذا كان فيها �سوت )َغــا( ممــدوداً بالألف فاأ�سريوا  اأّمــا   ، اأعلى هكذا    بابة اإىل  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ )َغـــ(  مفتوًحا 

    . اَبَتنْيِ اإىل اأعلى هكذا  بَّ باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري( : 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )َغـ ، َغا(. 
بَّاَبة اإىل اأعلى، هكذا   . م: كلمة )َغلََب( فيها �سوت )َغـ(، مفتوًحا لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل اأعلى، هكذا  . بَّ م: كلمة )َغاِن( فيها �سوت )َغا(، ممدوًدا بالألف لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
ممار�شة م�شتقلة، )دوركم(:

بَّاَبة اإىل اأعلى هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت )َغا(  م: عندما ت�سمعون �سوت )َغـ( مفتوحاً يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
بَّابتني اإىل اأعلى هكذا   .  ممدوًدا بالألف يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  .  َغلََب(.      م: ) 

ت:  . َغاِن(.      م: ) 
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )َغرَق ، غاز ، َغرب ، رَغد ، غادة(. 

اخلطوة )2(:        اأ�شوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )نظرية والع�شفورة(        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )َغـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َغـ( َمْفُتوًحا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج )دوري( : 
بابة اإىل اأعلى هكذا    م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف، قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف )َغـ( مفتوحاً، م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ

ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ )ُيَكرِّ
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا: هذا �سكل �سوت احلرف )َغـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة َمْفُتوًحا  )َغـ( وهذان 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة َمْفُتوًحا ف�سكاله )َغ ، ــَغ ( .  �َسْكاله )ـَغـ( ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة َمْفُتوًحا ، اأمَّ

َغـ
ـَغـ - َغـ

َغ - ـَغ

َغ
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املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َظـ ، َظا ، ُظـ ، ُظو ، ِظـ ، ظيـ ، ْظـ(، مراعًيا ال�سرعة 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. القرائية، فاإذا �سمع خطاأ، وظَّ

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )َغا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )َغا( ممدوًدا بالألف باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  )دوري(: 

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م: ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )َغـ(.
تطبيق:

ال�سبط )الفتحة( يف بع�ص  )َغـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريِع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
وت م�ستخدمني الإ�سارة   . والكلمات ِهَي:)َغَر�ص ، رَغد ، الَغدير ،  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

بلَغ، فَرَغ(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأعلى هكذا  اإىل  بابتني  بال�سَّ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف املمدود بالألف )َغا( م�سرياً  ُي�سرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  مراعًيا فتح الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

م: هذا �سكل �سوت احلرف )َغا( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالألف )َغا( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدودا بالألف ف�سكاله )ـَغا ، َغا(.  الكلمة ممدوًدا بالألف )ـَغا ، َغا( ، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة )دوركم(:
ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: ) َغا(.
تطبيق:

اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )َغا( )املمدود بالألف( يف بع�ص الكلمات،  وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)َبلََغا ، فَرَغا(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

َغا
ـَغا- َغا

ـَغا - َغا

َغا
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 تقدمي الّن�شاط:
ة به، وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة ، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، )دوري(:

حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�ــســفــل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
�سوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع 
�سوتي لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )غط�ص(، 
�سخ�ص(. )ا�سم  )غــالــب(،  ومعناها:  والثانية:   املــاء(  )�سبح حتت   ومعناها: 

)يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، )دوركم(: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: �سبح حتت املاء معناها:    ت:)َغط�ص(  ت: )َغـ/ـطـ/ـ�ص(    
ت: ا�سم �سخ�ص معناها:    ت:)َغالب(  ت: )َغا/لـ/ـب(    

تطبيق:
)َغــا/َد/َر(  )َغـ/ـد/ر()َغدر(،  )َغ�سل(،  )َغـ/ـ�سـ/ـل(  كلمة  كلمة  اأو على بطاقات  ال�سبورة  الآتية على  الكلمات  اعر�ص  م: 

)َغاَدَر( ، )َغا/ب( )َغاب(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
 م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )َغـ - َغا( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�شّ

والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  �َساِبًقا  در�سوها  التي  املــزج  كلمات  الّتالميذ  مــع  املعلِّم/ـة  يــراجــع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )َنَظَر ، َظافر ، تنظر ، حمظوظة ، تنتظر ، نظرية ، تظهر( فاإذا �سمع خطاأ، يوظِّ

َغا/لـ/ـب َغـ/ـطـ/ـ�ص
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
باملاء( : )حو�ص مليء  ، معناها  مــرات(  اإىل ثالث  ويكررها مرتني  اإليها  )ُي�ٍسرْيُ  )بركة(  ِهــَي:  الكلمُة  دوري: هذه   م: 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.
م: والآَن دوُركم: هذه الكلمة ِهَي )بركة( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )بركة( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )حو�ص مليء باملاء(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )�سقط(، ومعناها : )وقع من اأعلى اإىل اأ�سفل(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )الغراب والبلبل( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

 م: ماذا كانت الطيور تعمل ؟ 
 م: اأين كان الغراب ؟ 

 م: ماذا قال البلبل للغراب ؟ 
 م: ماذا فعل الغراب بعد كالم البلبل ؟ 

 م: ماذا نتعّلم من هذه الق�سة ؟ 

ت : ت�سنع اأع�سا�سها.
ت :  داخل ع�سه.

ت : انظر اإىل الطيور كيف تعي�ص وتعلم منها كي تكون �سعيًدا.
ت : نهظ نحو العمل.

ت : تقبل اأّية اإجابة منا�سبة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الغراب والبلبل(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

، نعيد، وقعت، غّردت، تريد(، وفًقا للتعليمات  يف اخلطوة  املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)�سغرية، الع�صُّ
رقم )4( من  در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

كانت الغابة اخل�سراء هادئة واأغ�سان الأ�سجار تتمايل مع الهواء، وزقزقة الع�سافري متالأ اجلو، والطيور ت�سنع 

. اأع�سا�سها بن�ساط، لقد كان كل �سيء يف الغابة ي�سحو لكن الغراب مل يتحرك من الع�صِّ

فتح الغراب منقاره وقال : ماذا يجري يف الغابة ؟ ومل هذا الإزعاج ؟ �سمع البلبل �سوت الغراب فناداه من فوق 

اأحد الأغ�سان وقال له : انظر اإىل الطيور كيف تعي�ص وتعلَّم منها كي تكون �سعيًدا، وعندها نه�ص الغراب ون�سر جناحيه 

ثم قال : الآن فهمت مل هذه الطيور �سعيدة .
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-  كتابة حرف )َغـ( باأَ�ْسَكاِلِه املختلفة منفرداً و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َغـ( مع حروف �سبَق درا�ستها.
-  ينفذ املعلم التحركات مع اأ�سكال احلرف اأوًل، ثم ينتقل اإىل تنفيذ التحركات مرة اأخرى مع اجلملة.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�شاط:
جلو�سهم  طريقة  ولحــظ  للكتابة،  ا�ستعداًدا  �سحيحٍة،  بطريقٍة  الأقـــالم   وم�سك  اجللو�ص  التَّالِميذ  اإىل  اطلب  م: 

ر�ص عليه. وم�ْسكهم الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )َغـ( منفرًدا باأ�سكاله املختلفة ، و كتابة جملة حتوي بع�ص كلماتها احلرف  )َغـ( 

مع حروف �سبق درا�ستها.
منوذج ، دوري:

م: احلرف )َغـ( ا�سمه )غني( ونكتبه باأ�سكاله املختلفة ) بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها(.
م: الآن: �ساأكتب اأ�سكال احلرف واأنتم تالحظون )وميرر القلم فوق اأ�سكال احلرف(.

م: ينتقل املعلم/ ـة لكتابة اجلملة )اأطلق غالب الطائر  حًرا فـي ال�سماء(. 
اأ�سكال  القلم فوق  الكلمات )وميــرر  اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون   ، ويكتبها على  ب�سرح معنى اجلملة  املعلم/ـة  م:يبداأ  

الكلمات(.
ممار�شة موجهة، دورنا: 

م: الآن �سنكتب اأ�سكال احلرف يف الهواء �سكاًل �سكاًل.
م: يتوجه املعلم/ـة نحو ال�سبورة، ثم يقول: الآن نبداأ مًعا بكتابة اأ�سكال احلرف يف الهواء.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم اأ�سكال احلرف يف الهواء.
م: الآن ننتقل اإىل كتابة جملة)اأطلق غالب الطائر  حًرا فـي ال�سماء( يف الهواء كلمة كلمة.

م ت: يكتب املعلم/ـة مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات اجلملة يف الهواء.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

اأ�سفل  رقم )1( من  ف  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  و�ستمررون  املختلفة   باأ�سكاله  )َغـــ(  �ستكتبون احلرف  الآن-  م: 
حيحة للكتابة. الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: يبداأ التَّالِميذ بكتابة احلرف ) َغـ ( يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم.
ف رقم  م: الآن- انتقلوا اإىل كتابة اجلملة )اأطلق غالب الطائر  حًرا فـي ال�سماء(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ
حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. )1( من اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ

ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.
تطبيق:

فحة املخ�س�سة يف كتبهم  مع مراعاة  ال�سّ ف رقم )2( يف  ال�سّ الكتابة يف  ا�ستكمال  التَّالِميذ  ـة من  املعلِّم/  م: يطلب 
قدرات التَّالِميذ.

م:  يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )8(: حرف )غ( امل�شموم واملمدود بالواو )ُغـ - ُغو( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الن�شاط:
اجعة. م التَّغذية الرَّ م: من املمكن للُمَعلِِّم اأْن ي�ساأَل التَّالِميذ عن اأ�سماء اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ُغـ ، ُغو( ، وُيَقدِّ

م: اليوم �سنلعب لعبة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ُغـ ، ُغو( )م�سموًما، اأو ممدوًدا بالواو( فاإذا كان فيها �سوت 
بابةاإىل الأمام مع تدويرها هكذا     ، اأّما اإذا كان فيها �سوت )ُغو( ممدوداً  )ُغـ( م�سموًما اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

اَبَتنْيِ اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا   .     بَّ بالواو فاأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
منوذج، )دوري(: 

م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل ال�سوت )ُغـ ، ُغو(. 
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها، هكذا   م: كلمة )ُغراب( فيها �سوت )ُغـ( م�سموًما، لذلك �ساأ�سري بال�سَّ

هكذا  تدويرهما،  مــع  الأمـــام  اإىل  اَبَتنْيِ  بَّ بال�سَّ �ساأ�سري  لذلك  بــالــواو،  ممـــدوًدا  )ُغـــو(،  �سوت  فيها  )َمــْرُغــوب(  كلمة   م: 
.  

ممار�شة م�شتقلة، دوركم:
بَّاَبة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا   ، وعندما  م: عندما ت�سمعون �سوت )ُغـ( م�سموًما يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ

بابتني اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  .  ت�سمعون �سوت )ُغو( ممدوًدا بالواو يف الكلمة اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.
ت:  . م: )ُغراب(.    

. ت:  م: )َمْرُغوب(.    
تطبيق:

م: ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: )ُغيوم ، ُغروب ، ُغول ، م�سُغول(.

ة )نظرية والع�شفورة(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:          اأ�شوات احلروف         الزمن: )15( دقيقة

وتي(      )5 دقائق( الن�شاط الأول: متييز �شوتي  )ُغـ - ُغو( �شماعًا ) الوعي ال�شّ

�َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف )ُغـ( م�شموًما باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُغـ( م�سموًما باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج، دوري: 

بابة  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف )ُغـ( م�سموًما م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل الأمام مع تدويرها هكذا    ، )ُيَكرِّ

م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ُغـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة م�سموًما  )ُغـ( وهذان 
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة م�سموًما ف�سكاله )ُغ ، ــُغ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة م�سموًما)ـُغـ ، ُغـ(، اأمَّ

ُغـ
ـُغـ - ُغـ

ُغ ، ـُغ

ُغ
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)5 دقائق( �َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )ُغو( ممدوًدا بالواو باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ُغو( ممدودا بالواو باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابتني  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل:هذا �سكل �سوت احلرف  )ُغو( ممدوًدا بالواو م�سرياً بال�سَّ
ُره  اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  مراعًيا �سم الفم ومّد ال�سوت مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ

ًة َثاِنَيًة(. َمرَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )ُغو ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالواو )ُغو ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالواو ف�سكاله )ـُغو ، ُغو( . الكلمة ممدودا بالواو )ـُغو ، ُغو( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:

ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت ؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: ) ُغو(.
تطبيق:

الكلمات،  اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )ُغو( )املمدود بالواو( يف بع�ص  �َساأُ�ِسرْيُ  ال�ّسِريِع؛  وت  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة  والكلمات ِهَي:)ُغ�سون ، َمْرُغوب ، َم�سُغول(.  واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ُغو
ـُغو - ُغو

ـُغو ، ُغو

ُغو

ممار�شةم�شتقلة، دوركم:
وُت؟  ِعه املختلفة: )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ُغـ(.
تطبيق:

)ال�سمة(  ال�سبط  بحركة  )ُغــــ(  لل�سوت  املختلفة  الأ�ــســكــال  اإىل  ــرْيُ  ــسِ ــاأُ� �ــَس الــ�ــّســِريــِع؛  ــوت  الــ�ــسَّ لعبَة  نلعُب  دعــونــا  م: 
. والــكــلــمــات ـــوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ـــــســـــارة    يف بــعــ�ــص الــكــلــمــات واأريـــــــد مــنــكــم اأن تــ�ــســرعــوا يف نــطــق الـــ�ـــسّ

 ِهَي:)ُغبار ، ُغروب ، يبُلُغ ، َيْفرُغ(. 
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراِجُع املعلُِّم مَع الّتالميذ الأ�سواَت التي �سبق درا�ستها )َغـ ، َغا ، ُغـ ، ُغو(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا �سمع 
ف اأ�سلوب )دوري ، دوركم(. خطاأً يوظِّ
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 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبِه ،وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/مقطع  كـــلِّ  اأ�ــســفــل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الــكــلــمــات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
�سوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل كل حرف/مقطع 
�سوتي لكل كلمة ثم يقراأ الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الأوىل: )الُغرفة(، 
املــاء(. )ي�سبح حتــت  ، ومعناها:  )يــُغــو�ــص(  والــثــانــيــة:    ومعناها: )احلــجــرة( 

)يكرر املعلم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطقه ثم 
قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.

ت: احلجرة معناها:   ت:)الُغرفة(  ت: )الـ/ـُغر/فـ/ـة(   
ت: ي�سبح حتت املاء معناها:   ت:)َيُغو�ُص(  ت: )َيـ/ـُغو/�ُص(   

تطبيق:
)َمــْرُغــوب(،  )َمــْر/ُغــو/ب(   ، )َيــُغــور(  )َيـــ/ـــُغــو/ر(  كلمة  كلمة  بطاقات  اأو على  ال�سبورة  الآتــيــة على  الكلمات  اعر�ص   م: 

)ُغـ/ـ�سو/ن()ُغ�سون(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سه واأريــد منكم 
ال�سرعة  مراعًيا  واحــدة،  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  م�ستخدمني  اأ�سواتها  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ُغـ - ُغو( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�شّ

َيـ/ـُغو/�ُص الـ/ـُغر/َفـ/ـة

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة          الزمن: )5( دقائق

املراجعة: يراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ كلمات املزج التي در�سوها �َساِبًقا مراعًيا ال�سرعة القرائية، والكلمات هي: )تنتظر، 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. حمظوظة( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ

 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة )9(.
ا،  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور اأ�سكالها بدًل من اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات َكِثرْيً

و�سنتعرف معانيها. 
م�ص( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : ) الــنــجــم الــكــبــري الـــذي  م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )ال�سَّ

ي�سيء يف النهار( اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.
م: والآَن دوُركم: هذه الكلمة ِهَي )ال�سم�ص( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

م�ص( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(. ت: )ال�سَّ
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لــلــتــعــلــيــمــات يف اخلـــطـــوة رقـــم )4( من  تـــريـــد(، وفـــًقـــا   ، الــ�ــســائــعــة الآتـــيـــة )َغـــــردت  الــكــلــمــات  يــتــم مــراجــعــة   املراجعة: 
در�ص )9-1 ( حرف »َك – َكا«  مراعًيا ال�سرعة القرائية.

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )عاقبة الكذب( وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )النجم الكبري الذي يظهر م�سيئاً يف النهار(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )اأطلقه(، ومعناها : )فك اأ�سره(.  

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )عاقبة الكذب( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى.  اْحِك ق�سّ

م: اأين كان الراعي يرعى غنمه؟
املرة  الراعي يف  القرية من  اأهل  م: كيف كان موقف 

الأوىل؟
املرة  الراعي يف  القرية من  اأهل  م: كيف كان موقف 

الثانية؟
املرة  الراعي  من  يف  القرية  اأهل  موقف  تغري  مل  م: 

الثانية؟
م: ماذا ن�ستفيد من الق�سة؟

ت: يف وادي قريب على القرية.
قوه واأ�سرعوا اإليه. ت: �سدَّ

ت: مل ياأت اإليه اأحد.

ت: لأنهم عرفوا اأنه يكذب.

ت: اإن الكذب عواقبه وخيمة. تقبل اأّية اإجابة منا�سبة.

باأعلى �سوته:  فاأخذ ي�سيح  بالوحدة،  ي�سعر  ، وكان  القرية  واٍد قريب من  اأغنامه يف  كان يرعي  راعياً  اأن  ُيحكى 

النجدة! النجدة الذئب هاجم غنمي. اأ�سرع اأهل القرية ومل يجدوا الذئب ووجدوا الأغنام ترعى اآمنة. ويف املرة الثانية 

جاء الذئب حقيقة؛ فلما راآه الراعي مقباًل نحو غنمه اأ�سرع اإىل القرية وهو ينادي: الذئب! الذئب! �ساعدوين يا اأهل 

القرية. فلم يذهب  اأحد مل�ساعدته.



165الوحدة احلادية ع�شرة

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

الكتابة  الإمالئية

تقدمي الن�شاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف - اليوَم - كيفّيَة كتابة كلمات من الذاكرة بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات ) الُغرفة / يُغو�ص( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها، ويقوم بقراءتها م�سرياً اإىل كل 

كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�شة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة - يف الهواء - يف الوقت نف�سه.

م: الآن: �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة يف الهواء يف الوقت نف�سه.

ممار�شة م�شتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم.
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
م: يعيد عر�ص الكلمات التي اأمالها عليهم، ويوجههم اإىل مقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة، وت�سويب اأخطائهم 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: يوّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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اكن )ِغـ - غيـ - ْغـ( ر�س )9(: حرف:)غ( املك�شور  واملمدود بالياء وال�شَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة)9(.  م: مراجعة الق�سَّ

تقدمي الن�شاط : 
م: من املمكن للمعّلم اأن ي�ساأل الّتالميذ عن اأ�سماء، اأو اأ�سياء يعرفونها فيها �سوت )ِغـ ، غيـ ، ْغـ(، ويقدم التغذية الراجعة. 
م: اليوم �سنلعُب لعبَة الإ�سارات، و�ساأقول كلمات فيها �سوت )ِغـ ، غيـ ، ْغـ( )مك�سوراً، اأو ممدوداً، اأو �ساكًنا( فاإذا كان فيها 
بالياء  واإذا كان فيها �سوت )عيـ( ممــدوداً   ، اأ�سفل هكذا  اإىل  بابة  ال�سَّ باإ�سبع  اأ�سريوا  �سوت احلرف )ِغـ( مك�سوراً 
. اَبَتنْيِ اإىل اأ�سفل هكذا   ، اأما اإذا كان فيها �سوت )ْعـ( �ساكناً فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا   بَّ اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ

منوذج، دوري :
م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا معي اإىل ال�سوت )ِغـ ، غيـ ، ْغـ(.

بَّاَبة اإىل اأ�سفل، هكذا  . م: كلمة )ِغياب( فيها �سوت )ِغـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سَّ
م: كلمة )يغيب( فيها �سوت )غيـ(؛ لذلك �ساأ�سري بال�سبابتني اإىل اأ�سفل، هكذا       .

. م: كلمة )تْغ�سل( فيها �سوت )ْغـ(؛ لذلك �ساأ�سري بقب�ص كف اليد هكذا    
ممار�شة م�شتقلة، دوركم:

بَّاَبة اإىل اأ�سفل هكذا   ، وعندما ت�سمعون �سوت  م: عندما ت�سمعون ال�سوت )ِغـ( مك�سوًرا يف الكلمة،  اأ�سريوا باإ�سبع ال�سَّ
اأما عندما ت�سمعون �سوت )ْغـ(   ، اأ�سفل هكذا   اإىل  بابتني  اأ�سريوا باإ�سبعي ال�سَّ )غيـ( ممدوًدا بالياء يف الكلمة، 

�ساكًنا، فاأ�سريوا بقب�سة اليد هكذا    .
الآن اأغم�سوا اأعينكم، و�ساأقراأ على م�سامعكم الكلمات.

ت:  ِغياب(.     م: ) 
ت:  يغيب(.     م: ) 

ت:    تْغ�سل(.     م: ) 
تطبيق:

م:يكّرر املعلِّم/ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )َتْغريد ، �سِغري ، ِغناء(.

نظرية والع�شفورة(      الزمن: )5( دقائق ة )  اخلطوة )1(:          مراجعة ق�شّ

اخلطوة )2(:           اأ�شوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�شاط الأّول : متييز اأ�شوات احلرف )ِغـ - غيـ - ْغـ( �شماًعا ) الوعي ال�شوتي(  )5 دقائق(

)5 دقائق( �َشاُط الثَّاِن: �شوت احلرف ) ِغـ( مك�شوًرا باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    النَّ
تقدمي الن�شاط:

م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )ِغـ( مك�سوًرا باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.
منوذج  )دوري(: 

بابة  م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف قائاًل : هذا �سكل �سوت احلرف )ِغـ( مك�سوًرا م�سرياً باإ�سبعه ال�سَّ
ًة َثاِنَيًة(.  ُره َمرَّ اإىل اأ�سفل هكذا  ، )ُيَكرِّ

ِغـ
ـِغـ - ِغـ

ـِغ - ِغ

ِغ
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املَُعلُِّم/ـُة اإىل اللوحة �سارًحا:  هذا �سكل �سوت احلرف )ِغـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة مك�سوًرا  )ِغـ( وهذان  م: ُي�سرْيُ
ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة مك�سوًرا ف�سكاله )ـِغ ، ِغ ( .  �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط الكلمة مك�سوًرا)ـِغـ ، ِغـ(، اأمَّ

ممار�شةم�شتقلة، )دوركم(:
وُت؟  ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سَّ م:  ي�سري املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ

ت: )ِغـ(.

تطبيق:
)الك�سرة( يف بع�ص  ال�سبط  )ِغـ( بحركة  لل�سوت  املختلفة  الأ�سكال  اإىل  �َساأُ�ِسرُي  ال�ّسِريع؛  وت  ال�سَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 

. والكلمات ِهَي:)ِغياث ، ِغياب ، ِغ�ساء(.  وت م�ستخدمني الإ�سارة  الكلمات واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

�َشاُط الثَّالث: �شوت احلرف )غيـ( ممدوًدا بالياء باأَ�ْشَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة     )5 دقائق( النَّ

�َشاُط الرابع : �شوت احلرف )ْغـ( �َشاِكًنا باأَ�ْشَكاِلِه الكتابّية َكاّفة  ) 5 دقائق( النَّ

تقدمي الن�شاط:
م: الآَن �سنتعّرف �سوت احلرِف )غيـ( ممدودا بالياء باأَ�ْسَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: ُي�سرْيُ املَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرف  قائاًل: هذا �سكل �سوت احلرف  )غيـ( ممدوًدا بالياء م�سرياً باإ�سبعي 

تقدمي الّن�شاط:
باأ�سكاله  �َساِكًنا  الّتالميذ: الآن �سنتعّرف �سوت احلرف )ْغـ(  الّلوح خماطًبا  اإىل  املعلِّم/ـة  ُي�ِسرْيُ  م: 

كاّفة.

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابتني اإىل اأ�سفل هكذا   مراعًيا خف�ص الفك ال�سفلي واملد مبقدار حركتني ، )ُيَكرِّ ال�سَّ
م: هذا �سكل �سوت احلرف )غيـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بدايِة الكلمِة ممدوًدا بالياء )غيـ ( ، وهذان �َسْكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�سط 

ا ِعْنَدَما ياأتي يف اآخر الكلمة ممدوًدا بالياء ف�سكاله )ـغي ، غي( . الكلمة ممدوًدا بالياء )ـغيـ ، غيـ( ، اأمَّ
ممار�شةم�شتقلة، دوركم:

ِعه املختلفة )بداية الكلمة، و�سطها، ونهايتها( َوَي�ْساأَُل: ما ال�سوت؟  م: ي�سرياملَُعلُِّم/ـُة اإىل احلرِف يف موا�سِ
ت: ) غيـ(.
تطبيق:

وت ال�ّسِريِع؛ �َساأُ�ِسرْيُ اإىل الأ�سكال املختلفة لل�سوت )غيـ( ) املمدود بالياء( يف بع�ص الكلمات ،  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�سَّ
وت م�ستخدمني الإ�سارة   والكلمات ِهَي:)ِغيبة ، تغيب ( . واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سّ

غيـ
ـغيـ - غيـ

ـْغـ - ْغـ

ـغي ، غي

ـْغ - ْغ

ِغيـ

ْغ
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 تقدمي الّن�شاط:
ة ِبه. وبعد اأن  بط اخلا�سَّ م: عندما اأُ�سري باإ�سبعي اأ�سفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �سوت ذلك احلرف بحركة ال�سّ

ننتهي من نطق الأ�سوات كافة، �ساأ�سحب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

اأ�سفل  ــرْيُ  ــ�ــسِ وُي مقطعة،  الكلمات  بكتابة  املــعــلِّــم/ـــة  يــقــوم  م: 
يقوم  ثــم  وينطقه  كلمة  كــل  يف  �سوتي  حرف/مقطع  كــلِّ 
يقراأ  ثم  �سوتيٍّ  حرف/مقطع  كــلِّ  اأ�سفل  اإ�سبعه  ب�سحب 
غرٌي(،  الكلمة مكتملة ويذكر معناها: الكلمة الأوىل: ) �سَ

، ومعناها: )جمموعة من  ،  والثانية: )ِغربان(  ومعناها: )يو�سح املعلم بح�سب املفهوم املتداول يف بيئة التلميذ( 
طيور الُغراب(  ، والثالثة : )َتْغرُب( ومعناها:)َتغيب( )يكرر املعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِسرُي املعلِّم/ـة اإىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على ال�ّسبورِة/الّلوحة على ِحدة، ويطلب اإليهم نطق كل كلمة 

مقطعة ، ثم قراءة الكلمة مكتملة وي�ساأل عن معناها.
ت: يو�سح املعلم بح�سب املفهوم املتداول يف بيئة التلميذ معناها:   غري(  ت:)�سَ ـ/ـغيـ/ـر(   ت: )�سَ

ت: جمموعة من طيور الُغراب معناها:   ت:)ِغربان(  ت: )ِغر/با/ن(  
ت: َتغيب معناها:   ت:)َتْغرب(  ت: )َتْغـ/ـر/ب(  

منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف قائاًل: �سوت احلرف )ْغـ( م�سرياً بقب�سة اليد هكذا    )يكرره مرة ثانية(. 

ورة( �سارًحا:هذان �سكال حرف )ـْغـ ، ْغـ( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الّلوحة )اأو قائمة الكلمات املّدونة على ال�سَّ
و�سط الكلمة �ساكًنا ، وهذان �سكاله عندما ياأتي يف اآخر الكلمة �ساكناً )ـْغ ، ْغ (.

ممار�شة م�شتقّلة ، دوركم:
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـة اإىل احلرف يف موا�سعه املختلفة )و�سط الكلمة، ونهايتها(، وي�ساأل:  ما ال�سوت ؟

ت:  )ْغـ(. 
تطبيق:

كون  ــبــط« ال�سُّ ــوت الــ�ــّســريــع؛ �ــســاأ�ــســري اإىل الأ�ــســكــال املختلفة لــلــ�ــســوت  )ْغـــــ( بــحــركــة الــ�ــسّ م: دعــونــا نــلــعــُب لــعــبــَة الــ�ــسّ
، والــكــلــمــات  الـــ�ـــســـوت مــ�ــســتــخــدمــني الإ�ــــــســــــارة    نـــطـــق  تـــ�ـــســـرعـــوا يف  اأن  الـــكـــلـــمـــات، واأريـــــــــُد مــنــكــم   »يف بــعــ�ــص 

هي: )اأْغر�ص ، يْغر�ص ، اأَبلْغ(.
م: ُيالحُظ املعلِّم/ـة اإجابات الّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�سويب الإجابات اخلطاأ، موظفاً اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَراجع املعلِّم/ـة مع الّتالميذ الأ�سوات التي �سبق درا�ستها )َغـ ، َغا ، ُغـ ، ُغو(، مراعًيا ال�سرعة القرائية، فاإذا 
ف اأ�سلوب: )دوري،دوركم(. �سمع خطاأً يوظِّ

الّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت )ِغـ ، غيـ ، ْغـ( واحلروف التي �شبق له درا�شتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�شّ

ـ/ـغيـ/ـٌر َتْغـ/ـُر/ُبِغر/با/ُن�سَ
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والكلمات  القرائية،  ال�سرعة  مراعًيا  درا�ستها،  �سبق  التي  املزج  كلمات  الّتالميذ  مع  املعلِّم/ـة  يراجع   املراجعة: 
ف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(. هي: )يغو�ص ، الُغرفة ، غالب ، غط�ص( فاإذا �سمع خطاأً وظِّ

املراجعة: يتم مراجعة الكلمات ال�سائعة الآتية:)بركة ، �سقَط ، اأطلقه(، وفقاً للتعليمات يف اخلطوة رقم )4(  من الدر�ص 
رقم: )1( الوحدة )9( مراعًيا ال�سرعة القرائية.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّشائعة            الزمن: )5( دقائق
 راجع تنفيذ هذه اخلطوة وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )4(، من الدر�ص: )1( الوحدة)9( 

و�سنتعرف  ا  َكِثرْيً الكلمات  هذه  �سرتوَن  لأّنكم  اأ�سواتها؛  بدلمن  اأ�سكالها  با�ستخدام  جديدًة  كلمات  �َسنتعّلم  اليوم  م: 
معانيها. 

لِّق وتدور( م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )حتوم(  )ُي�ٍسرُي اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات(.معناها: )حُتَ
م: والآَن دوُرُكم: هذه الكلمة ِهَي )حتوم( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )حتوم( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات.(.
م: ما َمْعَناَها؟

لِّق وتدور(. ت: )حُتَ
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )اأنقذ(، ومعناها: : )�ساعد(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�شتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

تطبيق:
، )َتـ/ـِغيـ/ـب()َتِغيب(  )تــْغــريــد(،  )تْغـ/ـريـ/ــد(  كلمة  كلمة  بطاقات  على  اأو  ال�سبورة  على  الآتــيــة  الكلمات  اعر�ص   م: 

)ِغـ/ـيا/ب( )ِغياب(.
اأن  م: دعونا نلعب لعبة قــراءة الكلمات؛ �ساأ�سري اإىل كل حرف/مقطع يف كل كلمة من الكلمات املعرو�سة واأريــد منكم 
ال�سرعة  واحــدة، مراعًيا  دفعة  الكلمة  قــراءة  ثم  للكلمة،   املختلفة  الأ�سوات  اإ�سارات  اأ�سواتها، م�ستخدمني  تنطقوا 

املنا�سبة لقدرات التالميذ.
م: ُيالحظ املَُعلُِّم/ـُة اإجابات التَّالِميذ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ با�ستخدام اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

اأن�سودة : )يف ال�سف الأول(

الأول ـــي  ـــّف �ـــس يف  اأَنـــــــــا 
اأنــــا يف الــعــلــم يل �ــســَغــٌف
وكــــم لــــّونــــُت مـــن ر�ــســٍم
الأّول ـــي  ـــّف �ـــس يف  ـــــــا  اأن
كــــتــــابــــي فــــيــــه اأفــــــكــــــاٌر

ــ�ــســَعــل ــــوَر واملِ حــمــلــت الــــنُّ
فــــكــــم مـــــن نــــــــوره اأنــــهــــل
وكــم �سطرُت مــن جــدول
الأمــثــل �سديقي  عــرفــت 
ومــ�ــســتــقــبــل  ... واأنـــــــــواٌر 
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الزمن: )10( دقائق غري(    اِئُر ال�شَّ اخلطوة )6(:          القراءة امل�شتقّلة: )الطَّ

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�شة: )الطائر ال�شغري( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

املعنى الإجمايل للن�سيد

ه وزمالئه  ومبا يقوم به من ن�ساطات. يعرب الطفل عن حبه و�سغفه لكتابه و�سفِّ

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ملاذا كانت الغربان حتّلق فوق بركة املاء؟
م: ماذا فعل غالب عندما راأى الطائر ال�سغري يف املاء؟

م: ملاذا اأخذ غالب الطائر ال�سغري اإىل البيت؟
م: ملاذا اأطلق غالب الطائر ال�سغري يف ال�سماء؟

ت: لوجود طائر �سغري وقع يف املاء.
ت: اأنقذ الطائر.

ت: ليعاجله.
ت: تقبل اأية اإجابة منا�سبة.

اخلطوة )7(:              الكتابة  )الكتابة التعبريية(           الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�شاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم منوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف - اليوَم - كيفّيَة تركيب  كلماٍت من حروف معطاة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب كلمة  من احلروف واأقوم بنطقها.

بها هي )تـ ـغـ / ب/ـر(، واأكتبها هكذا )تغرب(.  م: مرة اأخرى الكلمة الأوىل التي �ساأركِّ

الن�شاط الأول : تركيب كلمة من حروف مبعرثة
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تقدمي الن�شاط:
م: الآن- �سنتعّرُف على كيفّيَة تركيب  جملة من كلمات معطاة مبعثة.

منوذج ، دوري :
م: انظروا كيف اأركِّب جملة من كلمات مبعثة واأقوم بقراءتها.

م: مرة اأخرى اجلملة التي �ساأركبها هي)الطائر - اأطلق - غالب(، واأكتبها هكذا )اأطلق غالب الطائر(.
و�سح معنى اجلملة.

ممار�شة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالِميذ بالعودة اإىل �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم لقراءة الكلمات املقدمة لهم.

م: الآن- �سوف نقوم - مًعا - باإعادة ترتيب الكلمات املوجودة يف كتبكم لنكون جملة �سحيحة وا�سحة املعنى.
ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، دوركم: 

وا�سحة  �سحيحة  جملة  لتكوين  خمتلفة؛  ب�سورة  اأمامكم  التي  نف�سها  الكلمات  برتتيب  مبفردكم  �ستقومون  الآن  م: 
املعنى. 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين اجلملة وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة اجلملة. 

ت: يقراأ التالميذ اجلملة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري دوركم.

الن�شاط الثان : تركيب جملة من كلمات مبعرثة :

و�سح معنى الكلمة.
ممار�شة موّجهة، )دورنا( : 

م: يوّجه املعلِّم/ ـة التَّالميذ اإىل فتح �سفحة الكتابة التعبريّية يف كتبهم؛ لرتكيب كلمة من احلروف املعطاة اأمامهم.
حيحة(.  د من اأّن كّل تلميذ مي�سك القلم بالّطريقة ال�سّ م: )يقوم املعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ

م: الآن- �سرنكب  مًعا  الكلمة الأوىل من جمموعة احلروف الأوىل املعرو�سة اأمامكم وهي )تغرب( و�سنقوم بقراءتها 
وكتابتها يف املكان املخ�س�ص لها.

ممار�شة م�شتقّلة وتطبيق، دوركم: 
م: الآن- �ستقومون مبفردكم بتكوين كلمة اأخرى من احلروف املعطاة يف القائمة الثانية وهي )ـغـ  ـيـ / ــر/�سـ( 

ت: يبداأ التَّالِميذ بتكوين الكلمة  وكتابتها يف املكان املخ�س�ص للكتابة، وميرُّ املعلِّم/ـ ة للمتابعة، وتقدمي التغذية الراجعة.
م: يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمة 

ت: يقراأ التالميذ الكلمة ويو�سحون معناها. يقدم املعلم امل�ساعدة باأ�سلوب دوري، دوركم.

 نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل كيفية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأ�سرهم. ال�سّ تنويه:
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تدري�س ن�شيد )مطر( با�شرتاتيجية: التَّلحني واحلمولة الفكرّية

الأهداف:
1- يوّظف الّتلميذ القدرات الأدائية املنا�سبة للن�سيد.

2- اأن يحّدد الّتلميذ بع�ص امل�سامني الواردة يف الّن�سيد.
التهيئة :

يخاطب املعّلم/ـم الّتالميذ / الّتلميذات، قائاًل: اليوم �سنتدرب على تلحني الّن�سيد اأّوًل، ثم فهم اأفكاره ومعانيه من 
خالل الإجابة عن اأ�سئلة املناق�سة، و�سن�سوب اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�سل اإىل ما هو �سحيح.

منوذج )دوري(:
ي�ساأل  اإليه، ثم  بيًتا، دون لفظه، والّتالميذ ي�ستمعون  بيًتا  املعلم/ـة بتلحني ن�سيد: املطر برتديد نغمته  م: يقوم 

نف�سه اأ�سئلة، ثم يجيب عنها.
- رمَب بداأ الطفل الّن�سيد؟  يا ربنا الكرمي.

- ملاذا يريد الطفل اأن ينزل اهلل املطر؟ كي ترتوي احلقول ويجني الثمر.
- ما ال�سيء اجلميل عند الطفل؟ الغيوم اإذا غطت ال�سماء.

املمار�شة املوجهة )دورنا(:
م ت: يقراأ املعلم/ــة والتالميذ الّن�سيد لفظاً وتلحيًناآ مرة اأو مرتني، ويطرح املعّلم الأ�سئلة الآتية، ويجيب عنها مع 

الّتالميذ:
- هات ال�سطر الذي يدل على جمال الغيوم؟

    ما اأجمل الغيوم اإذ غطت ال�سماء لينزل املطر.

- ملاذا كّرر مطر ثالث مرات؟ ليدل على �سروره.
م ت: اذكر ثالث فوائد للمطر. )ي�سقي الأر�ص، ي�سقي العطا�ص، ويحيي النفو�ص(.

تطبيق:
ت: يقراأ الّتالميذ الّن�سيد لفظاً وتلحيًنا عدة مرات.
م: يناق�ص املعلم التالميذ م�ستعيًنا بالأ�سئلة الآتية:

- هات ما يدل على اأن اخلري ياأتي من اهلل.
- هات عنواًنا اآخر للن�سيد.

اجعة املنا�سبة. م: يتلقى املعّلم/ــة الإجابات، ويقدم الّتغذية الرَّ

م�ستعيناً  واإجراءاتها،  بخطواتها  التا�سعة  الوحدة  لتدريبات  وفقاً  الوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات التي وردت يف كتاب التلميذ )اأقراأ واأتعلم( يف الوحدة احلادية ع�سرة. تنبيه:

تدريبات الوحدة احلادية ع�شرة 
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اأهداف الوحدة: 
يتوقع من التلميذ يف نهاية الوحدة اأن يكون قادًرا على :

1- متييز اأ�سوات الظواهر ال�سوتية �سماًعا بح�سب حركاتها.
2- الربط بني اأ�سوات الظواهر ال�سوتية واأ�سكالها بح�سب حركاتها.

3- تركيب كلمات مكونة من حروف مدرو�سة.
4- قراءة الكلمات ال�سائعة قراءة ت�سورّية، وفهم معانيها.

5- الإ�سغاء اجليد للق�س�ص امل�سموعة ، وفهم م�سامينها .
نة ، وفهم معانيها. 6- قراءة الأنا�سيد املت�سمنة يف الوحدة قراءة ملحَّ

ور. 7- التنبوؤ مب�سامني الق�س�ص امل�ستقلة من خالل ال�سّ
8- قراءة الق�س�ص امل�ستقلة قراءة �سحيحة.

9- ا�ستيعاب م�سامني الق�س�ص امل�ستقلة.
10- ا�ستنتاج الدرو�ص امل�ستفادة من الق�س�ص املدرو�سة.

11- كتابة الظواهر املدرو�سة يف الوحدة.
12- ر�سم الكلمات الإمالئية املدرو�سة يف الوحدة ر�سًما �سحيًحا.

13- تركيب كلمات من حروف معطاة، اأو جمل من كلمات مقدمة له.
14- ا�ستح�سان �سلوكات اإيجابية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.

15- رف�ص �سلوكات �سلبية وردت يف ن�سو�ص الوحدة.
16- التعبري - �سفهًيا - عن ق�سة اأو حدث اأو �سورة.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب التلميذدليل املعلم

ا�سم الق�سة امل�ستقلةاحلرفرقم الق�سةاملو�سوعاتالدرو�ص
تنوين الفتح12 - 1

َمعظاهرة التنوين12 - 1 ِنَهاَية الطَّ تنوين ال�سم12 - 2
تنوين الك�سر12 - 3
ال�سدة املفتوحة12 - 4

ِغريظاهرة الت�سديد12 - 2 اْلـُمْن�سد ال�سَّ ال�سدة امل�سمومة12 - 5
ال�سدة املك�سورة12 - 6
ْفُق ِباحَلَيَواِنالتاء والهاء12 - 3التاء والهاء12 - 7 الرِّ التاء املفتوحة والتاء املربوطة12 - 8
12 - 4)ال( القمرية12 - 9

)ال( القمرية 
و)ال( ال�سم�سية

َطِبيُب اْلـُم�ْسَتْقَبِل )ال( ال�سم�سية12 - 10
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الّن�صاط الأّول: متييز �صوت احلرف بفتحتني �صماًعا يف اآخر الكلمة )الوعي ال�صوتي(    )5 دقائق(

الدر�س )1(:  )تنوين الفتح( 

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعّلم التمييز �سماًعا بني �سوت احلرف بحركة )الفتح( يف اآخر الكلمة و�سوت احلرف نف�سه بحركتي فتح 
اثنتني يف اآخر الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة بفتحة واحدة ن�سري باإ�سبع 
ال�سبابة اإىل اأعلى هكذا  واإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة بفتحتني ن�سري باإ�سبع ال�سبابة والو�سطى اإىل 

اأعلى هكذا  .
منوذج، دوري:

 . م: كلمة )اأرنَب( فيها �سوت حرف )َب( بفتحة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل اأعلى هكذا 
. م: كلمة  )اأرنًبا( فيها �سوت حرف )ًبا( بفتحتني يف اآخر الكلمة لذلك �ساأ�سري بال�سبابة والو�سطى اإىل اأعلى هكذا  

. م: كلمة )�سجرَة( فيها �سوت حرف )َة( بفتحة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل اأعلى هكذا 
. م: كلمة  )�سجرًة( فيها �سوت حرف )ًة( بفتحتني يف اآخر الكلمة لذلك �ساأ�سري بال�سبابة والو�سطى اإىل اأعلى هكذا  

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا ُنّيز معاً  - بالإ�سارات - بني �سوت احلرف )بفتحة(  و�سوت احلرف نف�سه )بفتحتني( يف اآخر الكلمة. 

م ت:  م:  )اأرنَب(               
م ت:  م:  )اأرنًبا(   
م ت:  م:  )�سجرَة(               
م ت:  م:  )�سجرًة(   

ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:
باإ�سبع  اأ�سريوا  الكلمة،  اآخر  بفتحة يف  ت�سمعون �سوت احلرف  وعندما  الكلمات،  عــدًدا من  م�سامعكم  �ساأقراأ على  الآن 
، وعندما ت�سمعون �سوت احلرف بفتحتني يف اآخر الكلمة، اأ�سريوا بال�سبابة والو�سطى اإىل  ال�سبابة اإىل اأعلى هكذا 

، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات اأعلى هكذا 
ت:  م:  )اأرنَب(               
ت:  م:  )اأرنًبا(   
ت:   م:  )�سجرَة(               
ت:  م:  )�سجرًة(   

تطبيق: 
ــعــبــَة الــ�ــّســابــقــَة م�ستعيًنا بــالــكــلــمــات الآتـــيـــة: ) غـــزال – غـــــزاًل، بــيــَت - بــيــًتــا ، غــابــَة – غــابــًة، ــة الــلُّ ـ ــم/   م: يــكــّرر املــعــلِّ

 هدوَء – هدوًءا، بعيَد- بعيداً، مك�سوفَة - مك�سوفًة(.
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )13( دقيقة

ة )الطائر ال�صغري(        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
ة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.  م: مراجعة الق�سَّ
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املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الأ�سوات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) َغـ ، َغا ، ُغـ . ُغو ، ِغـ ، غيـ ، ْعـ( فاإذا 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. �سمع خطاأً يوظِّ

: متييز �صكل �صوت احلرف بفتحتني يف اآخر الكلمة     )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م:  الآن �سنميز بني �سكل �سوت احلرف بفتحة واحدة، و�سكل �سوت احلرف بفتحتني يف 

اآخر الكلمة م�ستخدمني لعبة الإ�سارات.
فنا �سكل الفتحة واليوم نتعرف �سكل  م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: �سبق واأن تعرَّ

الفتحتني.
منوذج ، )دوري(: 

م: يعر�ص املعلم كلمتي )اأرنَب – �سجرَة( مرة بفتحة واأخرى بفتحتني على ال�سبورة اأو بطاقات وبخط وا�سح.
م: ي�سري املعلم اإىل احلرف يف اآخر كلمتي: )اأرنَب - اأرنًبا( قائال: هذا �سكل �سوت )َب( بحركة فتح واحدة يف اآخر الكلمة، 
، وهذا �سكل �سوت احلرف )ًبا( بحركتي فتح اثنتني يف اآخر الكلمة، م�سرًيا  م�سرًيا باإ�سبعه ال�سبابة اإىل اأعلى هكذا 

باإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى اإىل اأعلى هكذا  ، وهكذا مع كلمتي: )�سجرَة - �سجرًة(.
ممار�صة موّجهة ، دورنا : 

والآن �سنميز مًعا بني �سكل �سوت احلرف بفتحة و�سكل �سوت احلرف نف�سه بفتحتني يف اآخر الكلمة،  ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة  اإىل 
�سكل حرف )َب( يف اآخر كلمة )اأرنَب( وينطقونه مًعا )َب(، ثم ي�سري اإىل �سكل حرف )ًبا( بفتحتني يف اآخر كلمة )اأرنًبا( 

وينطقونه مًعا )ًبا(، وهكذا مع كلمتي: )�سجرَة – �سجرًة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف اآخر الكلمة وي�ساأل: ما ال�سوت؟

  ) بَ  ت: ) 

   ) ًبا  ت: ) 

    ) ةَ  ت: ) 

      ) ةً  ت: ) 
تطبيق:

م: دعونا نلعب لعبة ال�سوت ال�سريع، �ساأ�سري اإىل اأ�سكال اأ�سوات احلروف التي عليها فتحة يف اآخر الكلمات واأ�سكال اأ�سوات 
ا، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سوت م�ستخدمني الإ�سارات،  احلروف التي عليها فتحتان يف اآخر الكلمات اأي�سً

والكلمات هي : )غزال – غزاًل، بيَت - بيًتا،  غابَة – غابًة،  هدوَء – هدوًءا، بعيَد- بعيداً، مك�سوفَة - مك�سوفًة(.
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: والآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

قراءتها، والكلمات هي : )َغَزاًل ، اأَْرَنًبا ، َبِعيًدا ، َماًل ، بيًتا ، ِثَياًبا، �َسَجَرًة، ِذَياًبا، َمْك�ُسوَفًة، َغاَبًة، ُهُدوًءا، ُكُتًبا(.
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

اأرنَب    -   اأَرنًبا

�َصَجَرَة  -  �َصَجَرًة
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

 م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )غابة( )ُي�سرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )مكان مليئ بالأ�سجار واحليوانات(
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )غابة( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )غابة( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )مكان مليئ بالأ�سجار واحليوانات(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )ا�سطاد(، ومعناها : )اأم�سك به( 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )َوْجُه احَلَماَمة( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: مبن كانت احلمامة تلتقي با�ستمرار؟
م: مّم كانت تخجل احلمامة؟

م: ِبَ كانت تدعو الّل؟
م: ما احللم الذي اأفزع احلمامة؟

م: ماذا فعلت احلمامة لتنقذ نف�سها؟ 
ة وجه احلمامة؟ م: ما الذي تتعّلمه من ق�سّ

ت: بحيوانات وطيور.
ت: من �سكلها.

ت: اأن تكون �سقًرا اأو �سمكة اأو غزاًل.
عليها  فهجم  موزة �سخمة،  اإىل  تتحول  نف�سها  راأت  ت: 

القرد لياأكلها.
ت: فزعت وطارت بعيًدا

ت: القتناع مبا منحنا الل من دون اعرتا�ص.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )َوْجُه احَلَماَمة(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ُيْحَكى اأَّن َحَماَمًة َجِمْيلًَة َكاَنْت - با�سِتْمَراٍر - َتْلَتِقي احَلَيَواَنات َوالُطُيور َفَتْخَجُل من �َسْكِلَها ،َوَتْدُعو الّلَ اأْن َتُكوَن 

لًِّقا ، اأَْو �َسَمَكًة �َساِبَحًة ، اأو غزاًل نحياًل ، َويف ذات ليلة نامت، ثم راأت نف�سها تتحول اإىل موزة �سخمة، فَبَداأَْت  ْقًرا حُمَ �سَ

ُعَها َعلَى َوْجِهَها. َراأَى قرٌد كبرٌي جائٌع َراأْ�َص احَلَماَمِة َموَزًة َكِبرَيًة َفَهَجَم َعلَيَها، فزعت احلمامة  ج، َوَت�سَ َمُع ِق�َسَر َمْوِز َنا�سِ جَتْ

وطارت بعيًدا وعرفت اأنها كانت يف حلم خميف.

م�ص ، اأطلقه ، اأنقذ،  املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) ِبركة ، �سقَط ، ال�سَّ
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. حتوم( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
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تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم  بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداًدا للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�ْسكهم 

ر�ص عليه. الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة، ثم طبق الدَّ
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة جملة حتوي كلمات اآخرها فتحتان.

منوذج ، دوري:
م:يبداأ  املعلم/ـة ب�سرح معنى جملة )ي�سحو ال�سياد مبكًرا(  ويكتبها على اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون الكلمات.

ممار�صة موجهة ، دورنا:
م: الآن �سنكتب اجلملة )ي�سحو ال�سياد مبكًرا( يف الهواء كلمَة كلمة.

م:  يتوجه املعلم نحو ال�سبورة ثم يقول: الآن نبداأ معاً بكتابة اجلملة يف الهواء، ثم يكتب مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات 
اجلملة يف الهواء.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
الورقة  اأ�سفل  ف رقم )1( من  ال�سّ النقاط يف  اأقالمكم فوق  ال�سياد مبكًرا(، ومــررًوا  �ستكتبون جملة )ي�سحو  الآن  م: 

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
م:  وّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اخلطوة )5(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )2(: تنوين ال�صم الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1(الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعّلم التمييز �سماًعا بني �سوت احلرف بحركة )ال�سم( يف اآخر الكلمة و�سوت احلرف نف�سه بحركتي �سم 
اثنتني يف اآخر الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة ب�سمة واحدة ن�سري باإ�سبع 
ال�سبابة اإىل الأمام ومع تدويرها هكذا   واإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة ب�سمتني ن�سري باإ�سبع ال�سبابة 

. والو�سطى اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا 
منوذج، دوري:

م: كلمة )غزاُل( فيها �سوت حرف )ُل( ب�سمة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل الأمام مع تدويرها هكذا  . 
. م: كلمة )غزاٌل( فيها �سوت حرف )ٌل( ب�سمتني يف اآخر الكلمة لذلك �ساأ�سري بال�سبابة والو�سطى اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا  
م: كلمة )اأرنــُب( فيها �سوت حرف )ـُب( ب�سمة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل الأمام مع تدويرها 

هكذا   . 
اإىل الأمــام ومع  بال�سبابة والو�سطى  �ساأ�سري  الكلمة لذلك  اآخــر  )ـــٌب( ب�سمتني يف  م: كلمة  )اأرنــٌب( فيها �سوت حرف 

. تدويرهما هكذا  
ممار�صة موّجهة، دورنا :

م: هيا ُنّيز معاً بالإ�سارات بني �سوت احلرف )ب�سمة(  و�سوت احلرف نف�سه )ب�سمتني( يف اآخر الكلمة. 
م ت:   م:  )غزاُل(   

م ت:  م:  )غزاٌل(   
م ت:   م:  )اأرنُب(   

م ت:  م:  )اأرنٌب(   
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:

باإ�سبع  اأ�سريوا  الكلمة،  اآخر  يف  ب�سمة  ت�سمعون �سوت احلرف  وعندما  الكلمات،  عــدًدا من  م�سامعكم  على  �ساأقراأ  الآن 
اأ�سريوا  الكلمة،  اآخــر  ت�سمعون �سوت احلــرف ب�سمتني يف  ، وعندما  تدويرها هكذا    الأمــام مع  اإىل  ال�سبابة 

، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات: بال�سبابة والو�سطى اإىل الأمام مع تدويرهما هكذا 
ت:    م:  )غزاُل(   
ت:  م:  )غزاٌل(   
ت:   م:  )اأرنُب(   
ت:  م:  )اأرنٌب(   

تطبيق: 
م: يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )بيُت، بيٌت، قلُم، قلٌم، ولُد، ولٌد (.

م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب: )دوري، دوركم(.

ة )الطائر ال�صغري(.     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )13( دقيقة

وتي(    )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف ب�صمتني �صماًعا يف اآخر الكلمة ) الوعي ال�صّ
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ف  املراجعة:  )يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الأ�سوات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:)َب ، ًبا ، ـَة ، ـًة( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.

: متييز �صكل �صوت احلرف ب�صمتني يف اآخر الكلمة     )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م:  الآن �سنميز بني �سكل �سوت احلرف ب�سمة واحدة، و�سكل �سوت احلرف ب�سمتني يف 

اآخر الكلمة م�ستخدمني لعبة الإ�سارات.
فنا �سكل ال�سمة واليوم نتعرف �سكل   م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: �سبق واأن تعرَّ

ال�سمتني.
منوذج ، )دوري(: 

م: يعر�ص املعلم كلمتي )اأرنُب ، غزاُل( مرة ب�سمة واأخرى ب�سمتني على ال�سبورة اأو بطاقات وبخط وا�سح.
)ُب(  �ـــــســـــوت  �ـــســـكـــل  هـــــــذا  قــــــائــــــال:  ــــــــــــــٌب(  اأرن  - ــــــــــــــٌب  )اأرن كــــلــــمــــتــــي:  اآخـــــــــر  يف  احلـــــــــرف  اإىل  املــــعــــلــــم  يـــ�ـــســـري  م: 
 بـــحـــركـــة �ـــســـم واحـــــــــدة يف اآخــــــــر الـــكـــلـــمـــة، مــــ�ــــســــرًيا بـــاإ�ـــســـبـــع الـــ�ـــســـبـــابـــة اإىل الأمـــــــــــام مـــــع تــــدويــــرهــــا هـــكـــذا  
، وهذا �سكل �سوت احلرف )ٌب( بحركتي �سم اثنتني يف اآخر الكلمة، م�سرًيا باإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى اإىل 

الأمام مع تدويرهما  هكذا  ، وهكذا مع كلمتي: )غزاُل - غزاٌل(.
ممار�صة موّجهة ، دورنا : 

ُي�ِسرْيُ  الكلمة،   اآخــر  يف  ب�سمتني  نف�سه  احلــرف  �سوت  و�سكل  ب�سمة  احلــرف  �سوت  �سكل  بــني  مًعا  �سنميز  والآن-   م: 
املعلِّم/ـة  اإىل �سكل حرف )ُب( يف اآخر كلمة )اأرنُب( وينطقونه مًعا )ُب(، ثم ي�سري اإىل �سكل حرف )ٌب( ب�سمتني يف 

اآخر كلمة )اأرنٌب( وينطقونه مًعا )ٌب(، وهكذا مع كلمتي: )غزاُل - غزاٌل(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف اآخر الكلمة، وي�ساأل: ما ال�سوت ؟
ت:  )ُب(    
ت:  )ٌب(     
ت:  )ُل(    

ت:  )ٌل(       
تطبيق:

م: دعونا نلعب لعبة ال�سوت ال�سريع، �ساأ�سري اإىل اأ�سكال اأ�سوات احلروف التي عليها �سمة يف اآخر الكلمات واأ�سكال اأ�سوات 
ا، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف نطق ال�سوت م�ستخدمني الإ�سارات،  احلروف التي عليها �سمتان يف اآخر الكلمات اأي�سً

والكلمات هي : )غزاُل، غزاٌل، �سياُد ، �سياٌد ، بيُت ، بيٌت ، غابُة ، غابٌة ، �سمنُي ، �سمنٌي ، طبيُب ، طبيٌب(.
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: الآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

قراءتها، والكلمات هي : )غزاٌل،  �سياٌد ، بيٌت ، غابٌة ،  �سمنٌي ، طبيٌب ، كماٌل ، حكيٌم ، جذٌع ، باخرٌة ، م�سافٌر (.
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

اأرنُب    -   اأَرنٌب

غزاُل  -  غزاٌل
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

: )هــــرب( ، مــعــنــاهــا  مــــــرات(  ثــــالث  اإىل  مـــرتـــني  ويـــكـــررهـــا  اإلـــيـــهـــا  ـــرْيُ  ـــ�ـــس )ُي  ) ِهــــــَي: )فــــــرَّ الــكــلــمــُة  هــــذه   م: دوري: 
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..

( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(.  م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )فرَّ
( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(. ت: )فرَّ

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )هرب(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )تعّث(، ومعناها : )اأعيق عن ال�سري( ويو�سح املعلم معناها باأ�سلوبه.

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )التفاحة الذكية( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

فاَحُة؟  م: ِمْن اأَْيَن َوَقَعِت التُّ
م: ملاذا ترك الب�ستايّن الّتفاحة؟ 

اذا فّكرت التُّفاحة؟ م: مِبَ

؟ م: ماذا ح�سل بعد اأن دعت الّتفاحُة اللَّ
م: َماَذا تَتَعلَُّم من الّتفاحة؟

ت: ِمْن فوق �سجرة.
ت: تقبل اأية اإجابة منا�سبة.

ي�سري  نباًتا  بذورها  من  يخرج  اأن  الل  تدُعو  باأن  ت:  
�سجًرا كبرًيا ومثمًرا .
ت:  ا�ستجاب الّلُ دعاءها.

ت: الإ�سرار ، وعدم الياأ�ص والّثقة بالل.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )التفاحة الذكية(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

وقعْت تفاحٌة ِمْن َفوق ال�سجرِة َعلَى الأْر�ِص ، فراآها الب�ستاينُّ وتركها ُمْهَملًَة فبكت  .

فّكرت الّتفاحُة كثرًيا ، وقالت : لبد اأن اأجعل الب�ستاين يهتم بي. دعت التفاحة الل اأن يخرج من  بذورها نباًتا 

رُي �َسَجًرا كبرًيا ومثمًرا ينتفع النا�ص به. َي�سِ

فا�ستجاب الّلُ دعاء التفاحة فنبتت من بذورها اأ�َسَجاٌر َكِثرَيٌة.

ف  املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) غابة ، ا�سطاَد( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.
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تقدمي الن�صاط:
م:  اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات - من الذاكرة - بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
اإىل كل  اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرياً  م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )هذا غزاٌل �سمنٌي( 

كلمة، ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة - يف الهواء - يف الوقت نف�سه.

م: الآن �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة - يف الهواء - يف الوقت نف�سه.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
اأخطائهم  املعرو�سة، وت�سويب  بالكلمات  اإىل مقارنة ما كتبوه  اأمالها عليهم، ويوجههم  التي  الكلمات  م: يعيد عر�ص 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع

اخلطوة )5(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )3(: تنوين الك�صر الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعّلم التمييز �سماًعا بني �سوت احلرف بحركة )الك�سرة( يف اآخر الكلمة و�سوت احلرف نف�سه بحركتي ك�سر 
اثنتني يف اآخر الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة ك�سرة واحدة ن�سري باإ�سبع 
ال�سبابة اإىل الأ�سفل هكذا   واإذا �سمعنا �سوت احلرف يف اآخر الكلمة ك�سرتني ن�سري باإ�سبع ال�سبابة والو�سطى اإىل 

. الأ�سفل هكذا 
منوذج، دوري:

م: كلمة )اأزهاِر( فيها �سوت حرف )ِر( بك�سرة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل الأ�سفل هكذا  . 
. م: كلمة  )اأزهاٍر( فيها �سوت حرف )ٍر( بك�سرتني يف اآخر الكلمة لذلك �ساأ�سري بال�سبابة والو�سطى اإىل الأ�سفل هكذا  

م: كلمة )�سجرِة( فيها �سوت حرف )ِة( بك�سرة واحدة يف اآخر الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي بال�سبابة اإىل الأ�سفل هكذا   . 
. م: كلمة  )�سجرٍة( فيها �سوت حرف )ٍة( بك�سرتني يف اآخر الكلمة لذلك �ساأ�سري بال�سبابة والو�سطى اإىل الأ�سفل هكذا  

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا ُنّيز معاً بالإ�سارات بني �سوت احلرف )بك�سرة(  و�سوت احلرف نف�سه )بك�سرتني( يف اآخر الكلمة. 

م ت:   م:  )اأزهاِر(   
م:  )اأزهاٍر(       م ت: 

م ت:   م:  )�سجرِة(   
م:  )�سجرٍة(       م ت: 

ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:
باإ�سبع  اأ�سريوا  الكلمة،  اآخر  بك�سرة يف  ت�سمعون �سوت احلرف  وعندما  الكلمات،  عــدًدا من  م�سامعكم  على  �ساأقراأ  الآن 
ال�سبابة اإىل الأ�سفل هكذا  ، وعندما ت�سمعون �سوت احلرف بك�سرتني يف اآخر الكلمة، اأ�سريوا بال�سبابة والو�سطى 

، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات: اإىل الأ�سفل هكذا 
ت:    م:  )اأزهاِر(   

م:  )اأزهاٍر(         ت: 
ت:   م:  )�سجرِة(   

م:  )�سجرٍة(        ت: 
تطبيق: 

م: يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )باِب، باٍب،  مدر�سِة ، مدر�سٍة ، غابِة، غابٍة(.
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

ة )الطائر ال�صغري(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف               الزمن: )13( دقيقة

وتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف بك�صرتني �صماًعا يف اآخر الكلمة )الوعي ال�صّ
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ف  املراجعة: يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الأ�سوات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) باً ، ـًة ، ـٍر ، ـٍة( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.

: متييز �صكل �صوت احلرف بك�صرتني يف اآخر الكلمة     )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م:  الآن �سنميز بني �سكل �سوت احلرف بك�سرة واحدة، و�سكل �سوت احلرف بك�سرتني يف 

اآخر الكلمة م�ستخدمني لعبة الإ�سارات.
فنا �سكل الك�سرة واليوم نتعرف �سكل  م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: �سبق واأن تعرَّ

الك�سرتني.
منوذج ، )دوري(: 

م: يعر�ص املعلم كلمتي )اأزهاِر – �سجرِة( مرة بك�سرة واأخرى بك�سرتني على ال�سبورة اأو بطاقات وبخط وا�سح.
م: ي�سري املعلم اإىل احلرف يف اآخر كلمتي: )اأزهاِر - اأزهاٍر( قائال: هذا �سكل �سوت )ِر( بحركة ك�سر واحدة يف اآخر الكلمة، 
الكلمة،  اآخر  ، وهذا �سكل �سوت احلرف )ٍر( بحركتي ك�سر اثنتني يف  اإىل الأ�سفل هكذا  ال�سبابة  باإ�سبعه  م�سرًيا 

م�سرًيا باإ�سبعي ال�سبابة والو�سطى اإىل الأ�سفل هكذا  ، وهكذا مع كلمتي: )�سجرِة - �سجرٍة(.
ممار�صة موّجهة ، دورنا : 

ُي�ِسرْيُ الكلمة،  اآخـــر  يف  بك�سرتني  نف�سه  احلـــرف  �ــســوت  و�سكل  بك�سرة  احلـــرف  �ــســوت  �سكل  بــني  مــًعــا  �سنميز  والآن   م: 
املعلِّم/ـة  اإىل �سكل حرف )ِر( يف اآخر كلمة )اأزهاِر( وينطقونه مًعا )ِر(، ثم ي�سري اإىل �سكل حرف )ٍر( بك�سرتني يف اآخر 

كلمة )اأزهاٍر( وينطقونه مًعا )ٍر(، وهكذا مع كلمتي: )�سجرِة – �سجرٍة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف اآخر الكلمة وي�ساأل: ما ال�سوت؟

  ) رِ  ت: ) 

   ) رٍ  ت: ) 

    ) ةِ  ت: ) 

      ) ةٍ  ت: ) 
تطبيق:

واأ�سكال  الكلمات  اآخــر  ك�سرة يف  عليها  التي  احلــروف  اأ�سوات  اأ�سكال  اإىل  �ساأ�سري  ال�سريع،  ال�سوت  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
ال�سوت م�ستخدمني  اأن ت�سرعوا يف نطق  واأريــد منكم  ا،  اأي�سً الكلمات  اآخر  التي عليها ك�سرتان يف  اأ�سوات احلروف 

الإ�سارات، والكلمات هي : )باِب ، باٍب ، مدر�سِة ، مدر�سٍة ، قلِم ، قلٍم ،  �ساعِة ، �ساعٍة ، �سيِد ، �سيٍد(.
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يٍف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: الآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

قراءتها، والكلمات هي )باٍب ، مدر�سٍة ، قلٍم ،  �ساعٍة ، �سيٍد ، �سمنٍي ، غابٍة ، �سجرٍة ، ع�سٍل ، لذيٍذ ، �سباٍح(.
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

اأزهاريِ - اأزهاٍر

�َصَجَرةيِ  -  �َصَجَرٍة
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة  و�سنتعرف معانيها. 

، مــعــنــاهــا : )�ـــســـاق( ثــــالث مــــــرات(  اإىل  اإلــيــهــا ويـــكـــررهـــا مـــرتـــني  ـــرْيُ  ـــسٍ ـــ� )ُي ِهــــــَي: )جــــــذع(  الــكــلــمــُة   م: دوري: هــــذه 
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )جذع( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )جذع( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )�ساق(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

(، ومعناها : )�سرَب(  م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )دقَّ

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )يحيى ودراجته( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: ملاذا اجتمع الأ�سدقاء يف بيت يحيى؟ 
م: ماذا طلب »يحيى « من اأ�سدقائه؟ 

م: ماذا حدث ليحيى يف ال�ّسارع؟ 
ال�سيارة  �سدمت  اأن  بعد  الأولد  حال  اأ�سبحت  كيف  م: 

دراجة يحيى؟ 
ة يحيى ودراجته؟ م: َماَذا تَتَعلَُّم من ق�سَّ

ت: ليلعبوا بدراجاتهم عند يحيى يف �ساحة بيته الوا�سعة.
ت: اأن يخرجوا للم�سابقة يف ال�سارع القريب من بيته.

ت: �سدمت �سيارٌة دراجتُه.
ت: انقلبت اأجواء اللعب واملرح اإىل حزن.

َب اخلروج لّلعب يف ال�ّسارع. ت: جتنُّ

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )يحيى ودراجته(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

يف يوم العطلة اجتمع الأ�سدقاء ليلعبوا بدراجاتهم يف �ساحة بيت يحيى الوا�سعة، ركب كل واحد منهم دراجته 
وكان يحيى �سعيدا بدراجته اجلديدة

قال يحي  : تعالوا نت�سابق يف ال�سارع القريب.
خرج الأولد و من �سدة الفرح مل ينتبهوا اإىل حركة ال�سيارات يف ال�سارع ف�سدمت �سيارة دراجة يحيى وك�سرتها 

فحزن على دراجته.

املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) غابة ، ا�سطاًد ، فرَّ ، تعَث( فاإذا �سمع 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. خطاأً يوظِّ
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة امل�صتقّلة: )نهاية الطمع(   

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )نهاية الطمع( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ملاذا خرج ال�سياد اإىل الغابة؟
م: ملاذا فقد ال�سياد الأرنب والغزال؟

م: ما نتيجة طمع ال�سياد؟
م: ماذا نتعلم من ق�سة ال�سياد؟ 

ت: يبحث عن �سيٍد �سمني.
ت: لأنه تعث بجذع �سجرٍة، فوقع على الأر�ص.

ت: خ�سر الأرنب والغزال مًعا.
ت: القناعة، )تقبل اأية اإجابة منا�سبة(.
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تقدمي الّن�صاط:
م: �سنتعرف اليوم كيف نكِّون جماًل بنمٍط واحٍد ) �سكل واحد( با�ستخدام ) هذا – هذه (، ثم كتابة كلمة يف جملة ت�سبه 

اجلملة التي �سبقتها.
م: ي�سري املعلم اإىل الف�سل قائال: هذا ف�سل ، ثم ي�سري اإىل الطاولة ويقول: هذه طاولة ، اأقول )هذا ( للمذكر  ، واأقول 

)هذه ( للموؤنث.
منوذج، دوري:

م: يعر�ص املعلم اجلمل الآتية على ال�سَّبورة ثمَّ يقروؤها:
هذا قلم  هذا كتاب   م :  هذا باب   

هذه م�سطرة هذه �سبورة          هذه نافذة    
م: يطبق املعلم ما قراأ عمليا ، في�سري باإ�سبعه اإىل  القلم قائال: هذا قلم، وي�سري باإ�سبعه اإىل الكتاب ويقول : هذا كتاب، 

ثم ي�سري باإ�سبعه اإىل الباب ويقول : هذا باب.
م: يطبق املعلم الإجراءات ال�سابقة نف�سها عمليا اأمام التالميذ مع اجلمل: )هذه م�سطرة، هذه �سبورة، هذه نافذة(.

ممار�صة موجهة، )دورنا(:
م: يطلب املعلم اإىل التالميذ م�ساركته يف قراءة اجلمل والرتكيز على الكلمتني ) هذا، هذه(.

م ت : يقراأ املعلم مع التالميذ اجلمل :
هذا قلم  هذا كتاب   م ت:  هذا باب   

هذه م�سطرة هذه �سبورة        هذه نافذة    
 م ت: ي�سري املعلم والتالميذ اإىل امل�سطرة ويقولون مًعا: هذه م�سطرة ، وي�سريون باأ�سابعهم اإىل ال�سبورة ويقولون: هذه 

�سبورة، ثم ي�سريون اإىل النافذة ويقولون : هذه نافذة.
م: يطبق املعلم مع التالميذ الإجراءات ال�سابقة نف�سها عملًيا مع الأ�سياء:) قلم، كتاب، باب(. 

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م: اطلب اإىل التالميذ قراءة اجلمل املكتوبة على ال�سبورة مرة اأخرى  .

هذا قلم  هذا كتاب   م :  هذا باب   
هذه م�سطرة هذه �سبورة          هذه نافذة    

م: اطلب اإىل التالميذ الإ�سارة بالإ�سبع اإىل الأ�سياء وا�ستخدام الكلمتني: ) هذا وهذه ( والتطبيق عملًيا: ) قلم، كتاب، 
باب، م�سطرة، �سبورة، نافذة(.

تطبيق:
م: اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم وتاأكد من اأنهم فتحوها على �سفحة الكتابة، ثم اطلب اإليهم قراءة اجلمل من الكتاب .

ههم اإىل ملء الفراغات بكلمتي: ) هذا ، هذه ( على نط اجلملة الأوىل ) النموذج املكتوب(. م: وجِّ
م امل�ساعدة اإن تطلب الأمر. م: تابع التالميذ ، وقدِّ

م التغذية الراجعة. م: اطلب اإىل بع�ص التالميذ قراءة اجلمل التي كتبوها وقدِّ
ه التالميذ اإىل كتابة الن�ساط البيتي  بح�سب ما تعلموه يف هذا الدر�ص. م: وجِّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )4(: ال�صدة بالفتح الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعرف �سوت احلرف امل�سدد �سماًعا و�سنميز بني �سوت احلرف بحركة )الفتح( يف الكلمة و�سوت احلرف نف�سه 
بحركة )ال�سدة بالفتح( يف الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف الكلمة بفتحة ن�سري باإ�سبع 
الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا  واإذا �سمعنا �سوت احلرف امل�سدد بالفتحة  يف الكلمة ن�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا 

. 
منوذج، دوري:

م: كلمة )اأََكَل( فيها �سوت احلرف )َكـ( بفتحة واحدة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا  .
ـ( امل�سدد بالفتحه يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا  . َل( فيها �سوت احلرف )كَّ م: كلمة  )اأَكَّ

. م: كلمة )َك�َسَر( فيها �سوت احلرف )ـ�َسـ( بفتحة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا 
. ـ( امل�سدد بالفتحه يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى  هكذا  َر( فيها �سوت احلرف )ـ�سَّ م: كلمة  )َك�سَّ

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا ُنّيز معاً بالإ�سارات بني �سوت احلرف )بفتحة( و�سوت احلرف امل�سدد بالفتحه يف الكلمة. 

م ت :  م:  )اأََكَل(  
م ت :   َل(   م:  )اأَكَّ
م ت :   م:  )َك�َسَر(  

م ت :  َر(   م:  )َك�سَّ
ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:

الآن �ساأقراأ على م�سامعكم عدًدا من الكلمات، وعندما ت�سمعون �سوت احلرف بفتحة يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام  
، اأما عندما ت�سمعون �سوت احلرف ب�سدة مفتوحة يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى  اإىل اأ�سفل هكذا  

هكذا  ، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات
ت:   م: )اأََكَل(                
ت:   َل(    م:  )اأَكَّ
ت:   م: )َك�َسَر(            
ت:   َر(    م:  )َك�سَّ

تطبيق: 
َع(. َق ، َقلََب ، َقلََّب ، َرَفَع ، َرفَّ دَّ َدَق ، �سَ م: يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )�سَ

م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

نهاية الطمع(     الزمن: )5( دقائق ة )  اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )13( دقيقة

وتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف امل�صّدد بالفتحة �صماًعا ) الوعي ال�صّ
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املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الأ�سوات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:)باً ، ـًة ، ـٍر ، ـٍة ، ٌل ، ٌب( فاإذا �سمع خطاأً 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. يوظِّ

: متييز �صكل �صوت احلرف امل�صدد بالفتحة      )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م: الآن �سنتعرف �سكل ال�سدة املفتوحة و�سنميز بني �سكل �سوت احلرف بفتحة، و�سكل 

�سوت احلرف امل�سدد بالفتحة  يف و�سط الكلمة.
م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: هذا �سكل ال�سدة املفتوحة.

منوذج ، )دوري(: 
َر(، )َقلََب  -  َقلََّب(، على ال�سبورة يف بطاقات وبخط وا�سح. م: يعر�ص املعلم الكلمات )َك�َسَر  - َك�سَّ

م: ي�سري املعلم اإىل �سكل حرف )ـ�َسـ( بفتحة يف كلمة )َك�َسَر( وينطقه قائاًل )ـ�َسـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل احلرف امل�سدد بالفتح 
ـ(، وهكذا مع كلمتي: )َقلََب - َقلََّب(. َر( وينطقه قائاًل :)ـ�سَّ ـ( يف  كلمة )َك�سَّ )ـ�سَّ

ممار�صة موّجهة ، دورنا : 
ُي�ِسرْيُ  الكلمة،  يف  نف�سه  بالفتحه  امل�سدد  احلــرف  و�سوت  و�سكل  بفتحة،  احلــرف  و�سوت  �سكل  بني  مًعا  �سنميز   والآن- 
ـ(  املعلِّم/ ـة  اإىل �سكل حرف )ـ�َسـ( يف كلمة )َك�َسَر( وينطقونه مًعا )ـ�َسـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل احلرف امل�سدد بالفتحه )ـ�سَّ

ـ(، وهكذا مع كلمتي: )َقلََب - َقلََّب(. َر( وينطقونه مًعا )ـ�سَّ يف كلمة )َك�سَّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف الكلمة والتالميذ ينطقونه.
ت: )َك�َسَر(

َر(    ت: )َك�سَّ
ت: )َقلََب(

ت: )َقلََّب(    
تطبيق:

واأ�سكال  الكلمات  يف  فتحة  عليها  التي  احلـــروف  اأ�ــســوات  اأ�ــســكــال  اإىل  �ساأ�سري  ال�سريع،  ال�سوت  لعبة  نلعب  دعــونــا  م: 
: هي  والكلمات   ، ال�سوت  نطق  يف  ت�سرعوا  اأن  منكم  واأريـــد  ا،  اأي�سً الكلمات  يف  باحلرف  امل�سددة  احلــروف   اأ�ــســوات 

َع (. َق ، َقلََب ، َقلََّب ، َرَفَع ، َرفَّ دَّ َدَق ، �سَ )�سَ
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: الآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

.) َربون ، ُثمَّ د ، َت�َسلََّم ، يتدَّ مَّ َع ، حُمَ َق ، َقلََّب ،  َرفَّ دَّ قراءتها، والكلمات هي: )�سَ
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

َر َك�َصَر  - َك�صَّ

َقَلَب  -  َقلََّب
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

ـــابـــَل( اإلــيــهــا ويـــكـــررهـــا مــرتــني اإىل ثــــالث مـــــرات( ، مــعــنــاهــا : )َق ـــرْيُ  ـــ�ـــسٍ ِهـــــَي: )الـــتـــقـــى( )ُي  م: دوري: هــــذه الــكــلــمــُة 
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )التقى( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )التقى( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

ت: )َقابَل(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟     
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )اأعجب(، ومعناها : )اأحب وا�ستح�سن(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )اللعبة اخلطرية( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: ماذا ا�سرتى عالء باملبلغ الذي جمعه؟
م: ماذا فعل عالء ببندقيته؟

م: ماذا حدث ملعاذ؟
م: ماذا فعل عالء عندما اأ�ساب معاذاً؟

م: ما الدر�ص الذي تتعلمه من الق�سة؟

ت: بندقية.
ت: اأطلق احلبوب ع�سوائياً.

ت: اأ�سابت عينه طلقة البندقية.
ت: خاف واأ�سرع نحو معاذ.

ت: جتنب الألعاب اخلطرية.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )اللعبة اخلطرية(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

يف يوم العيد جمع عالء مبلغا من املال ، وا�سرتى بندقية ، واأخذ يطلق احلبوب هنا وهناك، والأطفال يهربون 

منه، وهو ي�سحك فرحا، ويف اأثناء اللعبة اأ�سابت بندقيته وجه �سديقه معاذ.

�سرخ معاذ متاأملاً ، وو�سع يده على وجهه، خاف عالء واأ�سرع نحوه و�ساأله: هل اأ�سبتك يا معاذ؟

دمعت عني معاذ واحمرت، وقال �سديقه: لقد ن�سحتك اأن تكف عن اإطالق احلبوب نحونا، احلمد لل اأن احلبة 

لم�ست طرف عيني .

�سعر عالء بارتياح وقال: �ساحمني يا �سديقي : اأعدك األَّ األعب بهذه اللعبة مرة اأخرى.

 ) املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) غابة ، ا�سطاًد ، فرَّ ، تعَث، جذع ، ذقَّ
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
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تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم  بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداًدا للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�ْسكهم 

ر�ص عليه. الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة، ثم طبق الدَّ
منوذج ، دوري:

غري(  ويكتبها على اللوح كلمة كلمة والّتالميذ  د يف م�سابقة املن�سد ال�سَّ م: يبداأ  املعلم/ـة ب�سرح معنى جملة )�سارك حممَّ
يالحظون الكلمات.

ممار�صة موجهة ، دورنا:
غري( يف الهواء كلمَة كلمة. د يف م�سابقة املن�سد ال�سَّ م: الآن �سنكتب اجلملة )�سارك حممَّ

م:  يتوجه املعلم نحو ال�سبورة ثم يقول: الآن نبداأ معاً بكتابة اجلملة يف الهواء، ثم يكتب مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات 
اجلملة يف الهواء.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
ف رقم )1( من  غري(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ د يف م�سابقة املن�سد ال�سَّ م: الآن- �ستكتبون جملة )�سارك حممَّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
م:  وّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اخلطوة )5(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )5(: ال�صدة بال�صم الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعرف �سوت احلرف امل�سدد بال�سمة �سماًعا و�سنميز بني �سوت احلرف بحركة )ال�سمة( يف الكلمة و�سوت 
احلرف امل�سدد بال�سمه يف الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف الكلمة ب�سمة ن�سري باإ�سبع 
الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا  واإذا �سمعنا �سوت احلرف امل�سدد بال�سم يف الكلمة ن�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا 

.
منوذج، دوري:

م: كلمة )حْتُجُب( فيها �سوت احلرف )ـُجـ( ب�سمة واحدة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا  .
. ـ( امل�سدد بال�سمة يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا   ب( فيها �سوت احلرف )ـجُّ م: كلمة  )حَتجُّ

. م: كلمة )تهُرُب( فيها �سوت احلرف )ـُر( ب�سمة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا 
. ( امل�سدد بال�سمة يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى  هكذا  ب( فيها �سوت احلرف )ـرُّ م: كلمة  )تهرُّ

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا ُنّيز معاً بالإ�سارات بني �سوت احلرف )ب�سمة( و�سوت احلرف امل�سدد بال�سمة يف الكلمة. 

م ت :  م:  )حتُجُب(  
م ت :   ب(   م:  )حتجُّ

م ت :  م:  )تهُرُب(  
م ت :  ب(   م:  )تهرُّ

ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:
الآن �ساأقراأ على م�سامعكم عدًدا من الكلمات، وعندما ت�سمعون �سوت احلرف ب�سمة يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام  
، اأما عندما ت�سمعون �سوت احلرف امل�سدد بال�سمة يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى  اإىل اأ�سفل هكذا 

، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات هكذا 
ت:  م: )حتُجُب(              
ت:  ب(   م:  )حتجُّ
ت:  م: )تهُرُب(              
ت:  ب(   م:  )تهرُّ

تطبيق: 
ب(. ل ، تقُرُب ، تقرُّ د ، تدُخل ، تدخُّ م: يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )ت�سُرُد ، ت�سرُّ
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

ة )نهاية الطمع(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )13( دقيقة

وتي(    )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف امل�صدد بال�صمة �صماًعا ) الوعي ال�صّ
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ف  َب ، قلََّب ( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) قرَّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.

: متييز �صكل �صوت احلرف امل�صدد بال�صمة      )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م: الآن �سنتعرف �سكل ال�سدة بال�سم و�سنميز بني �سكل �سوت احلرف ب�سدة م�سمومة 

يف الكلمة.
م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: هذا �سكل ال�سدة امل�سمومة.

منوذج ، )دوري(: 
م ( ، على ال�سبورة يف بطاقات وبخط وا�سح. ب( ، )تْقُدُم - تَقدُّ يعر�ص املعلم الكلمات )حْتُجُب  - حَتجُّ

م: ي�سري املعلم اإىل �سكل حرف )ـُجـ( ب�سمة يف كلمة )حْتُجُب( وينطقه قائاًل )ـُجـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل احلرف امل�سدد 
م(. ـ(، وهكذا مع كلمتي: )تْقُدُم - تَقدُّ ب( وينطقه قائاًل:)ـجُّ ـ( يف  كلمة )حَتجُّ بال�سم )ـجُّ

ممار�صة موّجهة ، دورنا : 
ُي�ِسرْيُ  الكلمة،   يف  بال�سم  امل�سدد  نف�سه  احلــرف  و�سوت  و�سكل  ب�سمة،  احلــرف  و�سوت  �سكل  بني  مًعا  �سنميز   والآن- 
ـ( امل�سدد بال�سم  املعلِّم/ ـة  اإىل �سكل حرف )ـُجـ( يف كلمة )حْتُجُب( وينطقونه مًعا )ـُجـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل حرف )ـجُّ

م(. ـ(، وهكذا مع كلمتي: )تْقُدُم - تَقدُّ ب( وينطقونه مًعا )ـجُّ يف كلمة )حَتجُّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف الكلمة والتالميذ ينطقونه.
ت: )حْتُجُب(

ب(    ت: )حَتجُّ
ت: )تْقُدُم(

م(     ت: )تَقدُّ
تطبيق:

واأ�سكال  الكلمات  يف  �سمة  عليها  الــتــي  احلـــروف  اأ�ــســوات  اأ�ــســكــال  اإىل  �ساأ�سري  ال�سريع،  ال�سوت  لعبة  نلعب  دعــونــا  م: 
 : هــي  والكلمات   ، ال�سوت  نطق  يف  ت�سرعوا  اأن  منكم  واأريـــد  ــا،  اأيــ�ــسً الكلمات  يف  بال�سم  املــ�ــســددة  احلـــروف   اأ�ــســوات 

ب(. م ، َتْهُرُب ، َتَهرُّ ب ، تْقُدُم ، تَقدُّ ل ، تقُرُب ، تقرُّ د ، تدُخل ، تدخُّ )ت�سُرُد ، ت�سرُّ
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: الآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

.) �ص ، الع�صُّ ب ، ت�سوُّ م ، َتَهرُّ ب ، تَقدُّ ل ، تقرُّ د ، تدخُّ قراءتها، والكلمات هي: ) ت�سرُّ
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

ب حْتُجُب  - حَتجُّ

م تْقُدُم - تَقدُّ
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )الن�سيد( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )يو�سح معناها املعلم(.
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )الن�سيد( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )الن�سيد( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
م:  ما َمْعَناَها؟   

ت: )يو�سح معناها املعلم(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )م�سابقة(، ومعناها : )مناف�سة(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )ال�سمكة ال�سغرية( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

ياد يف �سبكته؟ م: ماذا وجد ال�سَّ
اجل�سم  �سغرية  )اأنا  غرُية   ال�سَّ مكُة  ال�سَّ قالت  ملاذا  م: 

قليلة اللحم( ؟
م: مباذا وعدت ال�سمكُة ال�سياَد حتَّى يرتُكَها ؟

م: ملاذا هربت ال�سمكة ال�سغرية  من ال�سمكة الكبرية؟
م: ماذا ن�ستفيد من الق�سة؟

ت: �سمكة �سغريًة.
ت: لتقنع ال�سياد برتكها.

ت: وعدته باأن جتازيه على طيبته.
ت: حتى ل تاأكلها. )تقبل اأية اإجابة �سحيحة(.

ت: الوفاء بالوعد.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )ال�سمكة ال�سغرية(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ّياد؟ فاأنا  رفع �سّياٌد �سبكته فوجد فيها �سمكة �سغرية، وقبَل اأن ي�سعها يف �سندوقه، قالْت له: ماذا اأفيدك اأّيها ال�سّ
�سغرية اجل�سم قليلُة اللحم، ملاذا ل ترتكني اأعود اإىل اأمي ،واأعي�ص يف بحر الّل الوا�سع ؟ واأعدك باأن اأَُجاِزيَك على طيبتك، 
ْخرَجَها من �سبكته، ورمَى ِبَها يف الَبْحِر، فراحت جتري م�سرعًة بعيًدا عن القاِرِب، وُهَناَك الَتَقْت �َسَمَكًة  ّياُد، َواأَ َرِحَمَها ال�سّ
لََتا اإىل �َسَبكة  غرَيَة َهَرَبْت عائدًة َنْحَو القارب، َفَطاَرَدْتَها ال�سمكُة الكبرية حّتى َو�سَ َمكَة ال�سّ كبريًة َحاَوَلْت اأكلََها، لكّن ال�سَّ
َناِديِقِه، قالْت َلُه ال�ّسمكُة  َعُهَما يف اأَحِد �سَ ّياد ثْقَل ال�ّسبكِة ف�سحبها �َسِرْيًعا، فوجد �سمكتني وَقْبَل اأْن ي�سَ ياد، فاأح�ّص ال�سّ ال�سّ
ّياُد هه  ِة اإىل ُهَنا؛ وفاًء مبا َوَعْدُتَك ول اأ�ستحقُّ اأْن اأكوَن يف �سندوقك، �َسِحَك ال�سّ غريُة: اأََنا َمْن اأََتْيُت بال�ّسمَكِة الَكِبرْيَ ال�سّ

، هه ، هه ، وقال �سكراً لك اأيتها ال�سمكُة ال�سغريُة.

املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) التقى ، اأعجب( ، ا�سطاًد ، فرَّ ، تعَث، 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. ( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ جذع ، ذقَّ
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تقدمي الن�صاط:
 اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداداً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�سكهم 

الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة ثم طبق الدر�ص عليه.
م: �سنتعّرُف اليوَم كيفّيَة كتابة كلمات - من الذاكرة - بعد م�ساهدتها وحموها.

منوذج ، دوري :
ُه( اأمام التالميذ  ويناق�سهم يف معانيها. ويقوم بقراءتها م�سرياً اإىل كل كلمة،  ٌد َعمَّ مَّ م: يعر�ص املعلم/ـة الكلمات )زاَر حُمَ

ويوجههم اإىل التاأمل فيها جيداً، ثم يخفيها من اأمامهم،.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

يطلب املعلم اإىل التالميذ اأن يغم�سوا اأعينهم ويتخيلوا الكلمة وينطقوا مقاطعها ال�سوتية مقطًعا مقطًعا.
يطلب اإليهم فتح اأعينهم، ثم يقف اأمامهم ويتجه نحو ال�سبورة ثم يكتب معهم الكلمة - يف الهواء - يف الوقت نف�سه.

م: الآن �ساأكتب الكلمة الأوىل يف الهواء  واأنتم تكتبون معي يف الهواء. وهكذا مع الكلمات الأخرى.
م ت: يكتب املعلم/ـة  والتالميذ الكلمة - يف الهواء - يف الوقت نف�سه..

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
يبداأ املعلم باإمالء الكلمات عليهم كلمة كلمة.

ت:: يقوم التالميذ بكتابة الكلمات التي ميليها عليهم املعلم اأوًل فاأوًل يف املكان املخ�س�ص لكتابتها يف كتبهم
م: مير املعلم بني التالميذ ليتاأكد من اأنهم يكتبون يف املكان املحدد.

تطبيق:
اأخطائهم  املعرو�سة، وت�سويب  بالكلمات  اإىل مقارنة ما كتبوه  اأمالها عليهم، ويوجههم  التي  الكلمات  م: يعيد عر�ص 

باأنف�سهم على اأن يتم ت�سحيحها يف املكان املخ�س�ص.
ت: يقوم التالميذ مبقارنة ما كتبوه بالكلمات املعرو�سة وت�سويب الأخطاء اإن وجدت.

م: مير املعلِّم بني التالميذ للتاأكد من ت�سويبهم لالأخطاء، ُمقدماً الدعم والت�سجيع
م: وّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.

اخلطوة )5(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )6(: ال�صدة بالك�صر الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
م: اليوم �سنتعرف �سوت احلرف امل�سدد بالك�سر و�سنميز بني �سوت احلرف بحركة )الك�سر( يف الكلمة و�سوت احلرف 
نف�سه بحركة )ال�سدة بالك�سر( يف الكلمة با�ستخدام لعبة الإ�سارات فاإذا �سمعنا �سوت احلرف يف الكلمة بك�سرة ن�سري 
باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا  واإذا �سمعنا �سوت احلرف امل�سدد بالك�سرة يف الكلمة ن�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى 

. هكذا 
منوذج، دوري:

. م: كلمة )ُي�ْسِمُع( فيها �سوت احلرف )ـِمـ( بك�سرة واحدة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا 

. ـ( امل�سدد بالك�سر يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا   ُع( فيها �سوت احلرف )ـمِّ م: كلمة  )ُي�َسمِّ
. م: كلمة )َحِفَظ( فيها �سوت احلرف )ـِفـ( بك�سرة واحدة يف الكلمة؛ لذلك �َساأ�سرُي باإ�سبع الإبهام اإىل اأ�سفل هكذا 

. ـ( امل�سدد بالك�سر يف الكلمة لذلك �ساأ�سري باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى  هكذا   م: كلمة  )ُيَحفِّظ( فيها �سوت احلرف )ـفِّ

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا ُنّيز معاً بالإ�سارات بني �سوت احلرف )بك�سرة( و�سوت احلرف امل�سدد بالك�سر  يف الكلمة. 

م ت :   م:  )ُي�ْسِمُع(  
م ت :   ُع(   م:  )ُي�َسمِّ

م ت :  م:  )َحِفَظ(  
م ت :  م:  )ُيَحفِّظ(  

ممار�صة م�صتقّلة، )دوركم(:
الآن �ساأقراأ على م�سامعكم عدد من الكلمات، وعندما ت�سمعون �سوت احلرف بك�سرة يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام  اإىل 
اأ�سفل هكذا  ، اأما عندما ت�سمعون �سوت احلرف امل�سدد بالك�سر يف الكلمة، اأ�سريوا باإ�سبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا 

 ، الآن اأغم�سوا اأعينكم وا�ستمعوا الكلمات
ت:  م: )ُي�ْسِمُع(              
ت:  ُع(   م:  )ُي�َسمِّ
ت:  م: )َحِفَظ(              
ت:  م:  )ُيَحفِّظ(  

تطبيق: 
ب(. ي ، َعِلَم ، ُيَعلِّم ، �َسِرَب ، ُي�َسرِّ م: يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات الآتية: )َي�ْسِقي ، ُي�َسقِّ

م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

ة )نهاية الطمع(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )13( دقيقة

وتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف امل�صدد بالك�صر �صماًعا ) الوعي ال�صّ
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ف  ب( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ ب، حَتجُّ املراجعة:  )يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) َتَهرُّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.

: متييز �صكل �صوت احلرف امل�صدد بالك�صر     )8 دقائق( �َصاُط الثَّانيِ النَّ

تقدمي الّن�صاط: 
م: الآن �سنتعرف �سكل احلرف امل�سدد بالك�سر و�سنميز �سوته  يف الكلمة.

م: ي�سري املعلم/ـة اإىل اللوحة قائاًل: هذا �سكل ال�سدة بالك�سر.
منوذج ، )دوري(: 

ي( ، )َحِفَظ  - ُيَحفِّظ( ، على ال�سبورة يف بطاقات وبخط وا�سح. يعر�ص املعلم الكلمات )َي�ْسِقي  - ُي�َسقِّ
ـ( امل�سدد  م: ي�سري املعلم اإىل �سكل حرف )ـِقـ( بك�سرة يف كلمة )َي�ْسِقي( وينطقه قائاًل )ـِقـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل احلرف )ـقِّ

ـ(، وهكذا مع كلمتي: )َحِفَظ - ُيَحفِّظ(. ي( وينطقه قائاًل :)ـقِّ بالك�سر يف  كلمة )ُي�َسقِّ
ممار�صة موّجهة ، دورنا : 

ُي�ِسرْيُ الكلمة،   نف�سه يف  بالك�سر  امل�سدد  احلــرف  و�سوت  و�سكل  بك�سرة،  احلــرف  و�سوت  �سكل  مًعا بني  �سنميز  والآن   م: 
ـ( امل�سدد بالك�سر    املعلِّم/ ـة  اإىل �سكل حرف )ـِقـ( يف كلمة )َي�ْسِقي( وينطقونه مًعا )ـِقـ(، ثم ي�سري اإىل �سكل احلرف )ـقِّ

ـ(، وهكذا مع كلمتي: )َحِفَظ - ُيَحفِّظ(. ي( وينطقونه مًعا )ـقِّ يف كلمة )ُي�َسقِّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ي�سري املعلم اإىل �سكل �سوت احلرف يف الكلمة والتالميذ ينطقونه.
ت: )َي�ْسِقي(

ي(    ت: )ُي�َسقِّ
ت: )َحِفَظ(

ت: )ُيَحفِّظ(    
تطبيق:

اأ�سوات  اأ�سكال  اأ�سوات احلروف التي عليها ك�سرة يف الكلمات  اأ�سكال  اإىل  م: دعونا نلعب لعبة ال�سوت ال�سريع، �ساأ�سري 
: هي  والكلمات   ، ال�سوت  نطق  يف  ت�سرعوا  اأن  منكم  واأريـــد  ا،  اأي�سً الكلمات  يف  مك�سورة  �سدة  عليها  التي   احلــروف 

ُع(. ب ، َلِب�َص ، ُيلَبٍّ�ص ، �َسِمَع ، ُي�َسمِّ ي ، َعِلَم ، ُيَعلِّم ، �َسِرَب ، ُي�َسرِّ )َي�ْسِقي ، ُي�َسقِّ
- يتم الرتكيز خالل الإجراءات ال�سابقة على نطق الأ�سوات امل�ستهدفة فقط يٍف الكلمات دون نطق الكلمات كاملة على اأن 

يتم قراءة الكلمة كاملة يف الإجراء الآتي : 
م: الآن هيا بنا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة من الكلمات املعرو�سة اأمامكم، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف 

ُز (. هِّ ُد ، جُتَ ُع ، ُيَردِّ ب ، ُيلَبٍّ�ص ، ُي�َسمِّ ي ، ُيَعلِّم ، ُي�َسرِّ قراءتها، والكلمات هي: )ُي�َسقِّ
م: يالحظ املعلم/ـة جتاوب التالميذ ، ثم يقوم بت�سويب الإجابات اخلطاأ بتوظيف اأ�سلوب )دوري، دوركم(.

ي ي  - ُي�َصقِّ َي�ْصقيِ

ظ َظ  - ُيَحفِّ َحفيِ
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اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

 م: دوري: هذه الكلمُة ِهَي: )املن�سد( )ُي�ٍسرْيُ اإليها ويكررها مرتني اإىل ثالث مرات( ، معناها : )الذي يغني الأن�سودة(
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )املن�سد( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )املن�سد( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )الذي يغني الأن�سودة(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )التحق(، ومعناها : )�سجل ا�سمه يف املدر�سة( 

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

اأن�سودة : )اأنا الفتى النظيف(

ــظــيــف اأَنــــــــا اْلــــَفــــتــــى الــنَّ
ــــبــــاِح الــــ�ــــسَّ يف  ــــــــــــــــوُم  اأَُق
ـــــُل اْلـــــَيـــــَدْيـــــِن ـــــسِ ـــــ� ـــــاأَْغ َف
ـــــيـــــاَب  ـــــــــ�ـــــــــصُ الـــــثِّ ـــــــــَب َواأَْل
ــــِم ــــْل ــــِع ـــــْحـــــَو اْل اأَ�ــــــســــــرُي َن

ٌب َلــــــطــــــيــــــُف ُمـــــــــــــــَهـــــــــــــــذَّ
اْلــــــَفــــــالِح اإِىل  اأَ�ـــــســـــعـــــى 
ـــِن ـــيــــ ْجـــلَ َوالــــــَوَجــــــَه َوالـــرِّ
ــــــتــــــاَب ــــــِك ـــــــــــــُل اْل َواأَْحـــــــــــــِم
ـــــــــــٍة َوَعـــــــــــــــــــــــــْزِم ِبـــــــــــِهـــــــــــمَّ

املعنى الإجمايل للن�سيد

كتب  واأحمل  ثيابي  األب�ص  ثم  ورجلي،  ووجهي  يدي  واأغ�سل  مبكًرا  واأقوم  وموؤدب،  واجل�سم  الثياب  نظيف  ولد  اأنا 
املدر�سة، واأذهب اإىل املدر�سة �سعيًدا لأتعلم القراءة والكتابة وكل العلوم.

املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) التقى ، اأعجب الن�سيد ، م�سابقة( فاإذا 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. �سمع خطاأً يوظِّ
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة امل�صتقّلة: )املُن�صد ال�صغري(   

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )املن�صد ال�صغري( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا كان يعمل ابن عم حممد مع زمالئه؟
م: ماذا قرر حممد اأن يعمل؟

م: ملاذا رف�ص املعلمون م�ساركة حممد؟
م: ماذا عمل حممد يف العام الآتي؟

ت: يتدربون على الإن�ساد.
ت: قرر اأن ي�سارك يف امل�سابقة.

ت: لأنه لي�ص من تالميذ املدر�سة.
ت: التحق باملدر�سة ثم �سارك يف امل�سابقة.
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تقدمي الّن�صاط:
ن جماًل بنمٍط واحٍد ) �سكل واحد(، با�ستخدام كلمتي: ) اأنا ، ونحن( ثم كتابة الكلمتني يف  م: �سنتعرف اليوم كيف نكوِّ

جملة ت�سبه اجلملة التي �سبقتها.
م: ي�سري املعلم اإىل نف�سه قائال: اأنا اأقراأ ، ثم ي�سري اإىل نف�سة والتالميذ ويقول: نحن نقراأ ، اأقول اأنا للواحد، واأقول 

نحن لأكث من اثنني.
منوذج، دوري:

م: يعر�ص املعلم اجلمل الآتية على ال�سبورة ثمَّ يقروؤها:
اأنا اأتعلَّم اأنا اأحب املدر�سة    م: اأنا اأكتب  

نحن نتعلَّم نحن نحب املدر�سة        نحن نكتب  
م: يطبق املعلم ما قراأ عملًيا ، في�سري باإ�سبعه اإىل نف�سه وهو يقوم بالكتابة  ويقول: اأنا اأكتب ، ثمَّ ي�سري اإىل نف�سه واإىل 

جمموعة من التالميذ ويقول : نحن نكتب.
ابقة نف�سها عملًيا اأمام التالميذ مع اجلمل: )اأنا اأحب املدر�سة، نحن نحب املدر�سة () اأنا  م: يطبق املعلم الإجراءات ال�سَّ

اأتعلَّم ، نحن نتعلَّم(.
ممار�صة موجهة )دورنا(: 

م: يطلب املعلم اإىل التالميذ م�ساركته يف قراءة اجلمل والرتكيز على الكلمتني ) اأنا، نحن(.
م ت : يقراأ املعلم مع التالميذ اجلمل، وي�سريوا اإىل اأنف�سهم عندما ينطقون ) اأنا ( وي�سريون اإىل اأنف�سهم والآخرين 

عندما ينطقون ) نحن(.  
اأنا اأتعلَّم اأنا اأحب املدر�سة    م ت: اأنا اأكتب   

نحن نتعلَّم نحن نحب املدر�سة             نحن نكتب  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: اطلب اإىل التالميذ قراءة اجلمل املكتوب على ال�سبورة مرة اأخرى  .
اأنا اأتعلَّم اأنا اأحب املدر�سة    م: اأنا اأكتب  

نحن نتعلَّم نحن نحب املدر�سة        نحن نكتب  
م: اطلب اإىل التالميذ الإ�سارة اإىل اأنف�سهم عندما ي�ستخدمون )اأنا( عند قراءة اجلملة، والإ�سارة اإىل اأنف�سهم والآخرين 

عندما ي�ستخدمون ) نحن( عند قراءة اجلملة.
تطبيق:

م: اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم وتاأكد من اأنهم فتحوها على �سفحة الكتابة، ثم اطلب اإليهم قراءة اجلمل من الكتاب .
ههم اإىل ملء الفراغات بكلمتي: ) اأنا ، نحن ( على نط اجلملة الأوىل ) النموذج املكتوب(. م: وجِّ

م امل�ساعدة اإن تطلب الأمر. م: تابع التالميذ ، وقدِّ
م التغذية الراجعة. م: اطلب اإىل بع�ص التالميذ قراءة اجلمل التي كتبوها وقدِّ

ه التالميذ اإىل كتابة الن�ساط البيتي  بح�سب ما تعلموه يف هذا الدر�ص. م: وجِّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )7(: التاء والهاء الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

�سوت التاء املربوطة عندما ننطقه باحلركة .
 هذا �سكل التاء املربوطة يف نهاية الكلمة ) ِة ( )وير�سم فوقها نقطتان( مثال ذلك: )كرِة( معناها: يو�سح املعلم املعنى 
 باأ�سلوبه، وهذا �سوت و �سكل الهاء يف نهاية الكلمة )ِه( )ول ير�سم فوق الهاء نقطتان( مثال ذلك:)يدِه( معناها: 
) ي�سري املعلم اإىل يد اأحد التالميذ(. وهذا �سكل و�سوت التاء املربوطة يف نهاية الكلمة عندما تاأتي مت�سلة باحلرف 
الذي قبلها:)ـُة( مثال ذلك : )ُلْعَبُة( وهذا �سكل و�سوت الهاء يف نهاية الكلمة عندما تكون مت�سلة باحلرف الذي 

قبلها )ـه( مثال ذلك:  )َوجيُه( معناها : )ا�سم ولد(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: ي�سري املعلم اإىل الكلمات ، وي�سرتك مع التالميذ يف قراءة الكلمات باحلركات:
ت م : لعبُة      م:  ما ال�سوت يف نهاية الكلمة        م ت: )ــُة (      م: املعنى :         م  ت: ) ما نلعب به(

ت م : وجيُه    م:  ما ال�سوت يف نهاية الكلمة        م ت: )ــُه (       م: املعنى :         م ت: )ا�سم ولد(.
م: يكرر املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمتي ) كرِة( ، ) يدِه( .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة  اإىل الكلمات واحلرف يف نهاية كل كلمة ويطلب اإىل التالميذ قراءتها باحلركات .

ت: كرِة       م: ما ال�سوت يف نهاية الكلمة      ت: ) ـِة (.     م: معناها            ت: ) يو�سح املعلم املعنى باأ�سلوبه(
ت: يِدِه       م: ما ال�سوت يف نهاية الكلمة      ت: )ِه (        م: معناها :        ت : ) ي�سري كل تلميذ اإىل يد زميله(.

م: يكرر املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمتي ) لعبُة ( ، ) وجيُه( .

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة القراءة ال�سريعة �ساأ�سري اإىل الكلمات التي فيها تاء مربوطة يف نهاية الكلمة والهاء يف نهاية الكلمة، 
واأريد منكم اأن ُت�سرعوا يف قراءة الكلمة مع احلركات  كما ترونها يف اللوحة. والكلمات هي : )اْخَتُه ، م�سرعٌة، نافذُة، 

مياُه(
م: ُيالحظ املعلِّم/ ـة جتاوَب التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�سويِب الإجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�سلوب: دوري، دوركم.

تقدمي الّن�صاط: 
 م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ: الآن �سنتعّرف )التاء املربوطة والهاء يف 

نهاية الكلمة ونيِّز بينهما نطقا و�سكال( .
منوذج ، دوري : 

 م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل اللوحة �سارحا :  تاأتي التاء املربوطة والهاء يف نهاية الكلمة ويظهر 

املن�صد ال�صغري(     الزمن: )5( دقائق ة )  اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )13( دقيقة

الن�صاط الأول: التمييز بني التاء والهاء يف اآخر الكلمة )�صوتًا و�صكاًل(        )8 دقائق(

ةيُِكَرةيِ
هيِ

ـُة
ــُه

هيِ َيديِ

ُة ُلْعَبَ
يُه َوجيِ
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تقدمي الّن�صاط: 
اأكث على التمييز  بني الهاء والتاء املربوطة يف نهاية  ـة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ: �سوف نتدرب  ُي�ِسرْيُ املعلِّم/   م: 

الكلمة نطًقا و�سكاًل.
منوذج ، دوري : 

م: ي�سري املعلم /ـة اإىل اللوحة ويقول للتالميذ: �سوف نقراأ الكلمات معا باحلركات، و�سنميز بني الهاء والتاء من حيث 
ال�سكل والنطق.

وت الأخري باحلركة. م: املعلم يقراأ الكلمة باحلركات ، ثم يقراأ ال�سَّ
م: لعبُة           م:  )ـُة( 

 م: ينفذ املعلم الإجــراء ال�سابق مع الكلمات: )هــذِه )ِه( ، قــراءَة )َة ( ، يــِدِه ) ِه ( طعاُمُه )ـُه (، مدينُة )ـــُة( ، باخرِة) ِة( 
اإليِه )ـِه( ، هاجَمُه) ـُه(  (.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
وت الأخري باحلركات. م: ي�سري املعلم اإىل الكلمات والتالميذ واملعلم   يقروؤون معا الكلمة اأول ثم ال�سَّ

م ت: ) لعبُة (       م ت:  )ـُة( 
م: ينفذ املعلم الإجراء ال�سابق مع الكلمات:  هذِه )ِه( ، قراءَة )َة ( ، يِدِه ) ِه ( طعاُمُه )ـُه (، مدينُة )ـُة( ، باخرِة) ِة( اإليِه 

)ـِه(، هاجَمُه) ـُه( 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

الكلمة  اآخر  اإىل احلرف يف  وت ؟م�سرًيا  ال�سَّ الكلمة ثم يقول: ما  الكلمات والتالميذ يقروؤون  اإىل  ـة   املعلِّم/  ُي�ِسرْيُ  م: 
والتالميذ يقروؤون باحلركات..

وت؟        ت: )ـُة(  ت: لعبُة           م: ما ال�سَّ
م: ينفذ املعلم الإجراء ال�سابق مع الكلمات:

    هذِه، قراءَة، يِدِه، طعاُمُه ، مدينُة ، باخرِة، اإليِه، هاجَمُه.

تطبيق:
ال�سوت  اأن ت�سرعوا يف نطق  واأريــد منكم  الكلمة،  الأخــري يف  اإىل احلرف  ال�سريع و�ساأ�سري  ال�سوت  م:دعونا نلعب لعبة 

بح�سب احلركة يف اآخره ) فتحة ، �سمة، ك�سرة( .
َة، َراأ�َسـُه ، فيـِه( . ت: )مدر�سـِة ، وجُه ، اأخذُه وردَة ، بيَتـُه، ع�سفورُة، �سالِة، اأطلقـُه، قطَّ

مع  كاملة  الكلمة  نطق  يف  ت�سرعون  واأنتم  الكلمات  اإىل  اأ�سري  �سوف  للكلمات  ال�سريعة  القراءة  بلعبة  �سنقوم  والآن  م: 
احلركات.

َة، َراأ�َسـُه، فيـِه( . ت: )مدر�سـِة ، وجُه ، اأخذُه،  وردَة ، بيَتـُه  ، ع�سفورُة، �سالِة، اأطلقـُه، قطَّ
م: )ُيالحظ املعلِّم/ ـة جتاوَب التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�سويِب الإجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�سلوب: دوري، دوركم(.

الّن�صاط الثان: تطبيق على التاء املربوطة والهاء يف نهاية الكلمة       ) 8 دقائق(

ب (  ُظ،  تهرُّ ُع ، ُيَحفِّ َب ، قلَّب، ي�سمِّ املراجعة:   يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات التي در�سوها �َساِبًقا، وهي:)قرَّ
ف اأ�سلوب: ) دوري، دوركم(.  فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

، مــعــنــاهــا : )عــــود( مــــــرات(  ثــــالث  اإىل  اإلـــيـــهـــا ويـــكـــررهـــا مـــرتـــني  ـــرْيُ  )ُيـــ�ـــسٍ ِهــــــَي: )عـــ�ـــســـا(  الــكــلــمــُة   م: دوري: هــــذه 
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل.

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )ع�سا( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )ع�سا( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )عود(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )ليلى(، ومعناها : )ا�سم امراأة( 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )ال�سفدعة ال�سغرية( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: اإىل اأين خرج خالد واأخته؟
م: ماذا �ساهدا بجانب الغدير؟

م: كيف ا�ستطاعت ال�سفدعة ال�سعود؟
م: ما الدر�ص الذي ن�ستفيده من الق�سة؟

ت: اإىل الغدير.
ت: �سفدعة.

ت: بالإ�سرار والتكرار.
ت: تقبل اأية اإجابة منا�سبة.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
ال�سورة   حمتويات  وناق�ص  ال�سغرية(،  )ال�سفدعة  ال�ستماعية  الق�سة  �سورة  على  كتبهم  فتح  التالميذ  اإىل  اطلب    -

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  معهم، ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

خرج خالد واأخته اأفنان اإىل الغدير َفِرحني مبنظر الطبيعة اخل�سراء و�سوت املاء، وعند مرورهما بجانب الغدير، 

�ساهدا �سفدعًة وهي حتاول اأْن تقرتب من املاء، ولكنها مل تتمكن من ال�سعود القفز على جذر ال�سجرة، اقرتب خالد من 

ال�سفدعة وحاول م�ساعدتها، ولكنه توقف عندما �سمع �سوت اخته وهي تقول: دعها يا اأخي لننظر كيف تفعل، حاولت 

ال�سفدعة مراراً وتكراراً حتى �سعدت.

، م�سابقة،  الن�سيد  اأعجب   ، التقى  �َساِبًقا، وهي:)  در�سوها  التي   الكلمات   التَّالِميذ  املَُعلِّم/ـة مع  املراجعة:  يراجع 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. املن�سد، التحق( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
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اخلطوة )5(:              الكتابة                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم  بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداًدا للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�ْسكهم 

ر�ص عليه. الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة، ثم طبق الدَّ
منوذج ، دوري:

والّتالميذ  كلمة  كلمة  اللوح  ويكتبها على  للقطة(   الطعام  ليح�سر  ب�سرح معنى جملة )ذهب وجيه  املعلم/ـة  م:يبداأ  
يالحظون الكلمات.

ممار�صة موجهة ، دورنا:
م: الآن �سنكتب اجلملة )ذهب وجيه ليح�سر الطعام للقطة( يف الهواء كلمَة كلمة.

م:  يتوجه املعلم نحو ال�سبورة ثم يقول: الآن نبداأ معاً بكتابة اجلملة يف الهواء، ثم يكتب مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات 
اجلملة يف الهواء.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
ف رقم )1( من  م: الآن- �ستكتبون جملة )ذهب وجيه ليح�سر الطعام للقطة(، ومرروا اأقالمكم فوق النقاط يف ال�سّ

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. اأ�سفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
م:  وّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.
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ر�س )8(: التاء املفتوحة والتاء املربوطة الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط: 
 م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ: الآن �سنتعّرف �سكل �سوَت )التاء املربوطة 

والتاء املفتوحة يف نهاية الكلمة والتمييز بينهما نطًقا و�سكاًل( .
منوذج ، دوري : 

 م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل اللوحة �سارًحا: تاأتي التاء مربوطة يف نهاية الكلمة وير�سم فوقها 
ُة( معناه: )حيوان األيف يعي�ص يف املنزل(  نقطتان ولها �سكالن )ـُة، ُة( مثال ذلك )قطَّ
�سكالن: لها  الكلمة  نهاية  يف  املفتوحة  التاء  وكذلك  :)مالحقة(  معناها   )مطاردُة(. 

 ) ـُت ،ْت( مثال ذلك: )فتحْت( معناها : ميثل املعلم / ـة بفتح الباب ،)اأخذُت( معناها : تناولت ال�سيئ.
م: تاأتي التاء املفتوحة والتاء املربوطة ب�سكلني خمتلفني ولكن �سوتهما واحد.  

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: ي�سري املعلم اإىل الكلمات ، وي�سرتك مع التالميذ يف قراءة الكلمات باحلركات .

وت يف نهاية الكلمة           م ت: )ــُة (      م: املعنى :          م  ت: ) هرة ، يو�سح املعلم املعنى (.  ُة      م:  ما ال�سَّ ت م : قطَّ
م: ما �سكل التاء يف نهاية الكلمة ؟                            م ت: تاء مربوطة 

وت يف نهاية الكلمة        م ت: )ــُة (       م: املعنى :         م ت: )مالحقة(. ت م : مطاردُة    م:  ما ال�سَّ
ما �سكل التاء يف نهاية الكلمة ) تاء مربوطة(

م: يكرر املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمتي ) فتحت ْ( ، ) اأَخْذُت( ، ما �سكل التاء يف نهاية الكلمة ؟ )تاء مفتوحة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة  اإىل الكلمات واحلرف يف نهاية كل كلمة ويطلب اإىل التالميذ قراءتها باحلركات .
وت يف نهاية الكلمة        ت: ) ْت(.      م: معناها     ت: ) فتحت الباب(  ت: فتحْت           ما ال�سَّ

ما �سكل التاء يف نهاية الكلمة ؟    م: تاء مفتوحة .
وت يف نهاية الكلمة      ت: )ُت (        م: معناها :        ت : ) تناولت ال�سيئ(.  ت: اأخذُت            م: ما ال�سَّ

م: ما �سكل التاء يف نهاية الكلمة ؟   م: تاء مفتوحة
َة  ( ، ) مطاردَة( . م: يكرر املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمتي ) قطَّ

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة القراءة ال�سريعة �ساأ�سري اإىل الكلمات التي فيها تاء مربوطة يف نهاية الكلمة والهاء يف نهاية الكلمة، 

واأريد منكم اأن ُت�سرعوا يف قراءة الكلمة مع �سبط اآخر الكلمات بال�سكل كما ترونها يف اللوحة. 
      والكلمات هي : )فرا�سُة ، نافذِة، قالْت ، معلماِت(.

م: ُيالحظ املعلِّم/ ـة جتاوَب التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�سويِب الإجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�سلوب: دوري، دوركم.

ة )املن�صد ال�صغري(     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف               الزمن: )13( دقيقة

الن�صاط الأول: التمييز بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة )�صوتًا و�صكاًل(       )8 دقائق(

ُة ـُةقطَّ
ُة

ـْت
ُت

ُمطاردُة

َفَتَحْت
اأَخْذُت
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تقدمي الّن�صاط: 
 م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل الّلوح خماطًبا التَّالِميذ: �سوف نتدرب اأكث على التاء املفتوحة يف نهاية الكلمة  والتاء املربوطة 

نطًقا و�سكاًل.
منوذج ، دوري : 

م: ي�سري املعلم /ـة اإىل اللوحة ويقول للتالميذ: لدينا جمموعة كلمات تنتهي بتاء مربوطة وكلمات اأخرى تنتهي بتاء 
اأو  مة  ال�سَّ  ( باحلركات:  الكلمة  اآخر  والأ�سوات يف  الكلمات  نقراأ  و�سوف  در�سناها،  اأن  �سبق  الكلمات  مفتوحة وهذه 

الفتحة اأو الك�سرة(.
وت باحلركة. م: ي�سري املعلم اإىل الكلمات ويبداأ بقراءة الكلمة باحلركات ثم ي�سري اإىل احلرف الأخري يف الكلمة  ويقراأ ال�سَّ

م: لعبُة             م :   )ـُة(    - م:   معلماُت       م: ) ُت(      - م:  قراءُة            م: ) ُة(،
ينفذ املعلم الإجراءات نف�سها مع الكلمات:

 نلُة )ـُة( ، بيَت)ـَت( ، كرِة ) ِة( مطارداُت )ُت (، مدينُة )ـُة( ، ذهبُت )ـُت( ، الكلماِت) ِت(  (.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: ي�سري املعلم اإىل الكلمات وال�سوت يف اآخر الكلمة ثم يقروؤون معا باحلركات:
وت يف اآخر الكلمة ؟      م ت: )ـُة(  م ت: )لعبُة (      م: ما ال�سَّ

وت يف اآخر الكلمة ؟      م ُت:   )ُت( م ت: ) معلماُت (  م: ما ال�سَّ
وت يف اآخر الكلمة ؟     م ت:   ) ُة( م ت: )قراءُة (       م: ما ال�سَّ

ينفذ املعلم الإجراءات نف�سها مع الكلمات:
 نلُة   )ـُة( ، بيَت  )ـَت( ، كرِة   ) ِة( مطارداُت   )ُت (، مدينُة   )ـُة( ، ذهبُت   )ـُت( ، الكلماِت  ) ِت(  (.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :
م: ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ـ ة  اإىل الكلمات ويطلب اإىل التالميذ قراءتها باحلركات ثم ي�سري اإىل احلرف الأخري يف الكلمة والتالميذ 

وت باحلركة . يقروؤون ال�سَّ
م: لعبُة،  معلماُت  ، قراءُة ، نلُة، بيَت ، كرِة، مطارداُت ، مدينُة، ذهبُت، الكلماِت.

تطبيق:
ال�سوت  اأن ت�سرعوا يف نطق  واأريــد منكم  الكلمة،  الأخــري يف  اإىل احلرف  ال�سريع و�ساأ�سري  ال�سوت  م:دعونا نلعب لعبة 

بح�سب احلركة يف اآخرة ) فتحة ، �سمة، ك�سرة( .
 التالميذ يقروؤون ال�سوت الأخري يف الكلمة باحلركة 

َة( . ت: )مدر�سـِة ، وردَة ، اعطْت ْ، نالُت،  فرا�ساِت ،  حمظوظة، ع�سفورُة، وجدْت ، �سالِة، �سافْرَت ، قطَّ
م: والآن �سنقوم بلعبة القراءة ال�سريعة للكلمات �ساأ�سري اإىل الكلمات واأنتم ت�سرعون يف نطق الكلمة كاملة مع احلركات.

َة( . الِة، �سافْرَت ، قطَّ ت: )َمدر�سـِة ، وردَة  ، اْعَطْت ، َنالُت،  فرا�َساِت ،  حمظوظُة، ع�سفورُة، وجَدْت ،�سَ
م: )ُيالحظ املعلِّم/ ـة اإجابات التَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�سويِب الإجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�سلوب: دوري، دوركم(.

الّن�صاط الثان: تطبيق التاء املفتوحة والتاء املربوطة        ) 8 دقائق(

ف اأ�سلوب:  املراجعة:   يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الأ�سوات التي در�سوها �َساِبًقا، وهي:)ة ، ت( فاإذا �سمع خطاأ، وظِّ
) دوري، دوركم(. 
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اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة و�سنتعرف معانيها. 

ــطــف( ـــرْيُ اإلــيــهــا ويــكــررهــا مــرتــني اإىل ثـــالث مــــرات( ، مــعــنــاهــا : )الــلُّ فـــق( )ُيـــ�ـــسٍ ــــَي: )الـــرَّ  م: دوري: هـــذه الــكــلــمــُة ِه
اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..

فق( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(.  م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )الرَّ
فق( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(. ت: )الرَّ

م:  ما َمْعَناَها؟   
ت: )اللُّطف(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة.

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )�سلَّى(، ومعناها : )اأدى ال�سالة(. 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )الأ�سدقاء( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: اأين كان عارف م�ستلقياً؟
م: ملاذا ل ي�ستطيع عارف اللعب مع اأ�سدقائه؟

م: من الذي زار عارًفا؟
م: اإذا اأخطاأت على �سديقك، فماذا تقول؟

ت: اأمام النافذة.
ت: لأنه مري�ص )تقبل اأية اإجابة معقولة(.

ت: عبدالل.
ت: اأنا اعتذر. اأنا اآ�سف.

)تقبل اأية اإجابة منا�سبة(.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )الأ�سدقاء(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، ثم 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

ِدَقاِئه. َكاَن عارف ُم�ْستلِقًيا اأََماَم الّنافذِة َوَعيَناُه َتْذِرَفاِن الّدموَع،  َفُهَو ل َي�ْسَتِطيُع اخُلُروَج للَّعب مع اأَ�سْ

ِكي َلُه حكايات َدقَّ اجَلَر�ُص وفتح اأخوه ال�سغري الباب. ِوَبْيَنَما َكاَنْت اأمه حَتْ

ي؟  �سمع عارف �سوت عبدالل ، َوَقاَل لأمه: َهَذا عبد الل الذي اْخَتلَْفُت َمَعُه َيوًما، َوَقاَطْعُتُه، َفَكْيَف �َساأَْعَتِذُر َلُه َيا اأمِّ

اَم. وَن الحرِتَ َقاَلْت: ل َعلَْيَك َيا َوَلِدي، َفعبدالل واأمثاُلُه اأَْوِفَياُء ، َوَي�ْسَتِحقُّ

ف  املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) ع�سا ، ليلى( فاإذا �سمع خطاأً يوظِّ
اأ�سلوب:»دوري، دوركم«.
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة امل�صتقّلة: )الرفق باحليوان(   

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )الرفق باحليوان( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ملاذا دخلت القطة اإىل منزل وجيه؟
م: ماذا فعل وجيه عندما راأى القطة؟

م: ب اأمرنا ر�سولنا الكرمي �سلى الل عليه و�سلم؟
م: ماذا نتعلم من هذه الق�سة؟

ت: دخلت تبحث عن طعام.
ت: اأخذ الع�سا ليلعب معها لعبة املطاردة.

ت: اأمرنا بالرفق باحليوان.
ت: الرفق باحليوان )تقبل اأية اإجابة منا�سبة(.
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تقدمي الّن�صاط:
ن كلماٍت بنمٍط واحٍد ) �سكل واحد(، ثم كتابة كلمة ت�سبه نط الكلمة التي �سبقتها. م: �سنتعرف اليوم كيف نكوِّ

م: يـاأخذ املعلم/ـة بيده بطاقة ويذكر ا�سمها: بطاقة ، ثم ياأخذ جمموعة من البطاقات ويقول : بطاقات .
م:  نقول بطاقة للواحدة ،  ونقول :بطاقات لأكث من اثنتني.

منوذج، دوري:
بورة: م: يعر�ص املعلم اجلمل الآتية على ال�سَّ

معلمات معلمة     تلميذات     م:  تلميذة  
َزْهرة    َزْهرات طبيبات     طبيبة     

م: يقراأ املعلم الكلمات:
 )تلميذة - تلميذات(     )معلمة - معلمات(    )طبيبة - طبيبات(    ) زهرة - زهرات(

ممار�صة موجهة )دورنا(: 
م: يطلب املعلم اإىل التالميذ م�ساركته يف قراءة اجلمل والرتكيز على التغيري الذي يطراأ على اآخر الكلمة.

م ت : يقراأ املعلم مع التالميذ اجلمل :
معلمات معلمة     تلميذات     م ت : تلميذة  
َزْهرة    َزْهرات طبيبات         طبيبة   

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
بورة مرة اأخرى  . م: اطلب اإىل التالميذ قراءة اجلمل املكتوبة على ال�سَّ

معلمات معلمة     تلميذات     م:  تلميذة  
َزْهرة    َزْهرات طبيبات     طبيبة     

تطبيق:
ه التالميذ اإىل فتح كتبهم وتاأكد من اأنهم فتحوها على �سفحة الكتابة، واأنهم مي�سكون القلم بطريقة �سحيحة. م: وجِّ

 م: اطلب اإليهم قراءة الكلمة النموذج من الكتاب .
ت: فرا�سة ... فرا�سات

ور لتحديد املفرد واجلمع. م: ههم اإىل ملء الفراغات على نط الكلمة الأوىل ) النموذج املكتوب( وال�ستعانة بال�سُّ م: وجِّ
م امل�ساعدة اإن تطلب الأمر. م: تابع التالميذ ، وقدِّ

م التغذية الراجعة. م: اطلب اإىل بع�ص التالميذ قراءة الكلمات التي كتبوها وقدِّ
ه التالميذ اإىل كتابة الن�ساط البيتي  بح�سب ما تعلموه يف هذا الدر�ص. م: وجِّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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ر�س )9(: الـ )القمرية( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
اليوم �سنتعلم �سماًعا اإ�سافة �سوت )اْلـ( اإىل بداية الكلمة ثم نقروؤها كاملة.

دوري :
�ساأقول كلمات لي�ص فيها �سوت )اْلـ( ثم �ساأ�سيف اإليها �سوت )اْلـ( واأقروؤها كاملة.

م: كلمة )قمر( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح )القمر( ومعناها: القمر الذي ي�سيء يف الليل.
م: كلمة )م�ست�سفى( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح )امل�ست�سفى( ومعناها : املكان الذي ُيعالج فيه املر�سى.

م: كلمة )بيت( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح )البيت( ومعناها: �سكن اأو منزل. 
دوركم : 

ت: )القمر(. م: كلمة )قمر( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح  
ت:)امل�ست�سفى(. م: كلمة : )م�ست�سفى( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح  

ت: )البيت(. م: كلمة : )بيت( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )اْلـ( فت�سبح  
تطبيق :

م: دعونا نلعب لعبة اإ�سافة �سوت )اْلـ( اإىل بداية الكلمة، �ساأقول كلمات لي�ص فيها �سوت )اْلـ( واأريد منكم اأن ت�سيفوا 
�سوت )اْلـ( يف بدايتها مع قراءتها، والكلمات )بيت، اأم، جبل ، حمار، خيل ، عنب(.

تقدمي الّن�صاط:
والآن �سنتعلم اإ�سافة �سكل �سوت )اْلـ( اإىل بداية الكلمة ونقروؤها ب�سورة �سحيحة.

�ساأقراأ عليكم كلمات مكتوبة على ال�سبورة لي�ص فيها �سوت )اْلـ( ثم �ساأ�سيف اإىل بداية كل كلمة )اْلـ( واأقروؤها.
دوري :

م: )ِقْدر( ن�سيف اإىل بدايتها )الـْ( فت�سبح )اْلِقْدر(.
م: )م�ست�سفى( ن�سيف اإىل بدايتها )اْلـ( فت�سبح )امل�ست�سفى(.

م: )بيت( ن�سيف اإىل بدايتها )اْلـ( فت�سبح )البيت(.
م: )غيث( ن�سيف اإىل بدايتها )اْلـ( فت�سبح )الغيث(

دوركم : 
والتالميذ  )الـ(  اإليها  الكلمة م�ساًفا  اإىل  التالميذ قراءتها، ثم ي�سري  اإىل  )الـ( ويطلب  الكلمة بدون  اإىل  املعلم  ي�سري 

يقروؤونها، وي�ساأل عن معناها.
ت: وعاء الطبخ. م: معناها :    ت :القدر  ت: قدر    

ت: املكان الذي ُيعالج فيه املر�سى م: معناها:   ت: امل�ست�سفى  ت: م�ست�سفى   

ة )الرفق باحليوان(    الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: اإ�صافة �صوت )الـ( يف بداية الكلمة �صماًعا  )الوعي ال�صّ

الن�صاط الثان: متييز �صكل �صوت )اْلـ( واإ�صافته يف بداية الكلمة   )5 دقائق(

قْدر   -   القْدر

بيت   -  البيت

الـ
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ت: �سكن اأو منزل م: معناها:   ت: البيت   ت: بيت   
ت: املطر م: معناها:   ت: الغيث   ت: غيث   

تطبيق :
م: يعر�ص املعلم الكلمات على ال�سبورة ثم يقول: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة، واأريد منكم اأن 
ت�سرعوا يف قراءتها والكلمات هي: اأب، الأب، باب، الباب، جمل – اجلمل، حار – احلار، خبز – اخلبز، ع�ص – الع�ص، 

فاأر – الفاأر، قلب – القلب، كرة – الكرة، مدر�سة – املدر�سة، ولد – الولد. 

اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة  و�سنتعرف معانيها. 

بالتعب( )يح�ص   : معناها   ، مـــرات(  ثــالث  اإىل  مرتني  ويــكــررهــا  اإليها  ــرْيُ  )ُيــ�ــسٍ )يــتــاأمل(  ِهـــَي:  الكلمُة  هــذه  دوري:   م: 
)يتوجع( اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..

م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )يتاأمل( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 
ت: )يتاأمل( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.

م:  ما َمْعَناَها؟      ت: )يح�ص بالتعب( )يتوجع(، اأو اأّية اإجابة منا�سبة.
م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )امل�ست�سفى(، ومعناها : )املكان الذي يعالج فيه املر�سى( 

راجع التعليمات يف اخلطوة رقم )5(   الدر�ص )1( الوحدة )9(.
ة )اخلروف املخدوع( كاملة ب�سوٍت مّرتفٍع، مراعًيا مّتثيل املعنى. اْحِك ق�سّ

م: ماذا قرر خروف الراعي؟
م: ملاذا حذرته اخلرفان من البتعاد عنها؟

م: ماذا وجد اخلروف يف الطريق؟
م: ماذا طلب الذئب من اخلروف؟

ت: اأن يرعى مبفرده بعيداً عن القطيع.
ت: حتى ل ي�سيبه مكروه )تقبل اأية اإجابة معقولة(.

ت: وجد ذئًبا.
ت: اأن يكون �سديًقا له.

ة وتعلم مفردات جديدة. -  تقّبل الإجابات املنا�سبة كاّفة، و�سّجع الّتالميذ على فهم الق�سّ
-  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم على �سورة الق�سة ال�ستماعية )اخلروف املخدوع(، وناق�ص حمتويات ال�سورة  معهم، 

ورة يف املنزل وحكاية الق�سة لأ�سرهم.  ثم وجههم اإىل الطالع على ال�سُّ

ة كاملًة مّرًة اأخرى ، ثم وجه اإىل التالميذ الأ�سئلة الآتية: ِاْحِك الق�سّ

عن  يبتعد  وراح  ي�ستمع،  مل  لكنه  اخلرفان  حذرته  القطيع،  عن  بعيًدا  مبفرده  يرعى  اأن  قرر  خروًفا  اأن  يحكى 

القطيع اأكث فاأكث فوجده ذئب ، وقال له : اأنت خروف �سجاع، ما راأيك اأن نكون �سديقني.

فذهب اخلروف مع الذئب بعيًدا، ثم هاجمه فاأكله. 

فق ، �سّلى( فاإذا �سمع  املراجعة:  يراجع املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) ع�سا ، ليلى ، الرِّ
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. خطاأً يوظِّ
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اخلطوة )5(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

اأّنهم فتحوا  نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من 
فحة ثم  وّجههم اإىل  كيفّية تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:

تقدمي الن�صاط:
م: اطلب اإىل التَّالِميذ اجللو�ص وم�سك الأقالم  بطريقٍة �سحيحٍة، ا�ستعداًدا للكتابة، ولحظ طريقة جلو�سهم وم�ْسكهم 

ر�ص عليه. الأقالم، وار�سم نوذج الكتابة كاماًل على و�سيلة، ثم طبق الدَّ
منوذج ، دوري:

م:يبداأ  املعلم/ـة ب�سرح معنى جملة )اأنا طبيب امل�ستقبل(  ويكتبها على اللوح كلمة كلمة والّتالميذ يالحظون الكلمات.
ممار�صة موجهة ، دورنا:

م: الآن �سنكتب اجلملة )اأنا طبيب امل�ستقبل( يف الهواء كلمَة كلمة.
م:  يتوجه املعلم نحو ال�سبورة ثم يقول: الآن نبداأ معاً بكتابة اجلملة يف الهواء، ثم يكتب مع التالميذ باأ�سابعهم كلمات 

اجلملة يف الهواء.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
الورقة  اأ�سفل  )1( من  رقم  ف  ال�سّ النقاط يف  فوق  اأقالمكم  ومــرروا  امل�ستقبل(،  )اأنــا طبيب  �ستكتبون جملة  الآن-  م: 

حيحة للكتابة. وميرُّ املعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي الدعم. مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�سَّ
ت: ي�ستمر التَّالِميذ يف الكتابة.

تطبيق:
م:  وّجه التَّالِميذ اإىل تطبيق ما تدّربوا عليه يف منازلهم.



الوحدة الثانية ع�شرة 212

ر�س )10(: الـ )ال�صم�صية( الدَّ

يتم مراجعة الق�سة وفقاً للتعليمات امل�سار اإليها حتت اخلطوة رقم )1( من الدر�ص رقم )1( الوحدة )9(.

تقدمي الّن�صاط:
اليوم �سنتعلم �سماًعا اإ�سافة �سوت )الـ( اإىل بداية الكلمة ثم نقروؤها كاملة.

دوري :
�ساأقول كلمات لي�ص فيها �سوت )الـ( ثم �ساأ�سيف اإليها �سوت )اْلـ( واأقروؤها كاملة.

م�ص( ومعناها: ال�سم�ص التي ت�سيء يف النهار. م: كلمة )�سم�ص( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح )ال�سَّ
بيب( ومعناها : ال�سخ�ص الذي يعالج املر�سى. م: كلمة )طبيب( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح )الطَّ

يارة( ومعناها: ال�سيارة التي ي�سافر عليها النا�ص.  م: كلمة )�سيارة( �ساأ�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح )ال�سَّ
دوركم : 

ت: )ال�سم�ص(. م: كلمة )�سم�ص( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح  
ت:)الطبيب(. م: كلمة : )طبيب( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح  
ت: )ال�سيارة(. م: كلمة : )�سيارة( �سن�سيف اإىل بدايتها �سوت )الـ( فت�سبح  

تطبيق :
م: دعونا نلعب لعبة اإ�سافة �سوت )الـ( اإىل بداية الكلمة، �ساأقول كلمات لي�ص فيها �سوت )الـ( واأريد منكم اأن ت�سيفوا 

�سوت )الـ( يف بدايتها مع قراءتها، والكلمات )طريق، دار ، �سماء ، جنوم ، �سالة (.

تقدمي الّن�صاط:
م: والآن �سنتعلم اإ�سافة �سكل �سوت )الـ( اإىل بداية الكلمة ونقروؤها ب�سورة �سحيحة.

م: �ساأقراأ عليكم كلمات مكتوبة على ال�سبورة لي�ص فيها �سوت )الـ( ثم �ساأ�سيف اإىل بداية كل كلمة )الـ( واأقروؤها.
دوري :

م�ص(. م: )�سم�ص( ن�سيف اإىل بدايتها )الـ( فت�سبح )ال�سَّ
بيب(. م: )طبيب( ن�سيف اإىل بدايتها )الـ( فت�سبح )الطَّ
يارة(. م: )�سيارة( ن�سيف اإىل بدايتها )الـ( فت�سبح )ال�سَّ

فرت( م: )دفرت( ن�سيف اإىل بدايتها )الـ( فت�سبح )الدَّ
دوركم : 

م: ي�سري املعلم اإىل الكلمة بدون )الـ( ويطلب اإىل التالميذ قراءتها، ثم ي�سري اإىل الكلمة م�ساًفا اإليها )الـ( والتالميذ 
يقروؤونها، وي�ساأل عن معناها.

ت: ال�سم�ص التي ت�سيء يف النهار. م: معناها :    م�ص  ت :ال�سَّ ت: �سم�ص    
ت: ال�سخ�ص الذي يعالج املر�سى م: معناها:   بيب  ت: الطَّ ت: طبيب   

ة )الرفق باحليوان(    الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف        الزمن: )15( دقيقة

وتي(  )5 دقائق( الن�صاط الأول: اإ�صافة �صوت )الـ( يف بداية الكلمة �صماًعا  ) الوعي ال�صّ

الن�صاط الثان: متييز �صكل �صوت )الـ( واإ�صافته يف بداية الكلمة   )5 دقائق(

م�س �صم�س  - ال�صَّ

بيب طبيب   -  الطَّ

الـ
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تقدمي الّن�صاط: 
الآن �ستقروؤون كلمات ينطق يف بدايتها �سوت )اْلـ( وكلمات ل ينطق يف بدايتها �سوت )الـ(.

دوري :
فرت( على ال�سبورة. م�ص – القلم – الدَّ م: يعر�ص املعلم كلمات )القمر- ال�سَّ

كلمة  اإىل  ي�سري  ثم  الكلمة،  هــذه  بداية  ـــ( يف  )اْل �سوت  ينطق  يقول:  ثم   ، ويقروؤها  )القمر(  كلمة  اإىل  املعلم  ي�سري  م: 
)ال�سم�ص( ويقروؤها ، ثم يقول : ل ينطق �سوت )الـ( يف بداية هذه الكلمة، ونف�ص الإجراء يقوم به املعلم مع كلمتي 

)القلم – الدفرت(. 
ممار�صة م�صتقلة : 

ي�سري املعلم اإىل كل كلمة على حدة، ويطلب اإليهم قراءتها، ثم ي�ساأل : هل ينطق �سوت )ال( ؟
ت: نعم م: هل ينطق �سوت )الـ( فيها ؟   ت: القمر :  

ت: ل م: هل ينطق �سوت )الـ( فيها ؟   م�ص  ت: ال�سَّ
ت:ل م: هل ينطق �سوت )الـ( فيها ؟   فرت  ت: الدَّ

ت: نعم. م: هل ينطق �سوت )الـ( فيها ؟   ت: القلم 
تطبيق :

م: يعر�ص املعلم الكلمات اأمام التالميذ على بطاقات ب�سورة غري منتظمة.
م: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف قراءتها والكلمات : )الدفرت، القلم، 
الفم،   ، العلم  ال�سيف،   ، الذيل  الدجاجة،   ، الراأ�ص   ، الّزهر   ، احلبل  اخلبز،   ، اجلبل  التمر،   ، الثوب  ال�سم�ص،   ، الأم 
ال�سجرة، ال�سالة، اليد، ال�سرب، القط ، الكلب ، الظهر ، الطفل، الغابة، الليمون، امل�ستقبل، النهار، الهاتف، الولد(.

الن�صاط الثالث: متييز )اْلـ( املنطوقة و)ال( غري املنطوقة    )5 دقائق(

ت: ال�سيارة التي ي�سافر عليها النا�ص م: معناها:   يارة  ت: ال�سَّ ت: �سيارة   
ت: الكرا�سة التي نكتب عليها م: معناها:   فرت  ت: الدَّ ت: دفرت   

تطبيق :
م: يعر�ص املعلم الكلمات على ال�سبورة ثم يقول: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات، �ساأ�سري اإىل كل كلمة، واأريد منكم اأن 
ت�سرعوا يف قراءتها والكلمات هي: )متر - التمر ، زهر - الزهر ، ذيل - الذيل ، �سالة - ال�سالة ، جنوم - النجوم، 

طريق - الطريق ، ظهر - الظهر (. 

اخلطوة )3(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
ا،  َكِثرْيً اأ�سوات حروفها؛ لأّنكم �سرتوَن هذه الكلمات  اأ�سكالها بدلمن  م: اليوم �َسنتعّلم كلمات جديدًة با�ستخدام �سور 

و�سنتعرف معانيها. 
اإىل ثــالث مـــرات( ، معناها : )اأحــ�ــص بــاحلــزن( اإلــيــهــا ويــكــررهــا مــرتــني  ــرْيُ  ِهـــَي: )تــاأثــر( )ُيــ�ــسٍ  م: دوري: هــذه الكلمُة 

اأو يو�سح املعلم املعنى من خالل التمثيل..
م: والآَن دوُرَكم: هذه الكلمة ِهَي )تاأثر( )اأ�سر باإ�سبعك اإىل الكلمِة يف اأثناِء قراءتها من التالميذ(. 

ت: )تاأثر( )يكررها التالميذ مرتني اإىل ثالث مرات(.
ت: )اأح�ص باحلزن(. اأو اأّية اإجابة منا�سبة. م:  ما َمْعَناَها؟    

م: يطبق املعلم/ـة الإجراءات نف�سها مع كلمة: )الطريق(، ومعناها : )املكان الذي ن�سري فيه(. 

م�س القمر  - ال�صَّ
فرت القلم   -  الدَّ

الـ
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة امل�صتقّلة: )طبيب امل�صتقبل(   

1- املحادثة: 
اعر�ص ال�سورة املوجودة يف مقدمة )الق�سة امل�ستقلة( لتكون م�ساعدة على فهم الق�سة و التنبوؤ مب�سمونها قبل قراءتها، 

اترك املجال لعدد من التالميذ للتحدث عن ال�سورة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:
- ماذا ت�ساهد يف ال�سورة؟

- احك بع�ص الأحداث التي تتوقعها من خالل م�ساهدتك ال�سورة؟ 
2- قراءة الق�صة: )طبيب امل�صتقبل( 

-  راجع التعليمات اخلا�سة بالق�سة امل�ستقلة يف اخلطوة )6( من الدر�ص )3( الوحدة )9(.
-  ناق�ص التالميذ عن حمتوى الق�سة م�ستعيناً بالأ�سئلة الآتية:

الأ�سئلة: 

-  وّجه التَّالِميذ اإىل قراءة ما تعّلموه لأ�سرهم.

م: ماذا طلب املعلم من التالميذ اأن ير�سموا؟
م: ماذا ر�سم اأحمد؟

م: ملاذا ر�سم اأحمد هذا الر�سم؟
م: ماذا نتعلم من الق�سة؟

ت: القمر والنجوم وال�سماء.
ت: ر�سم اأحمد طبيًبا.

ت: لأنه �سمع جاره يتاأمل وملا اأ�سعفوه مات يف الطريق.
ت: ت�سجيع املواهب، وم�ساعدة الآخرين.

      )تقبل اأية اإجابة معقولة(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )4(:          القراءة ال�صتماعّية    
راجع تنفيذ الن�سيد وفقاً للتعليمات الواردة يف اخلطوة رقم )5(، من الدر�ص: )3( الوحدة )9(.

اأن�سودة : )اأنا الفتى النظيف(

ــظــيــف اأَنــــــــا اْلــــَفــــتــــى الــنَّ
ــــبــــاِح الــــ�ــــسَّ يف  ــــــــــــــــوُم  اأَُق
ـــــُل اْلـــــَيـــــَدْيـــــِن ـــــسِ ـــــ� ـــــاأَْغ َف
ـــــيـــــاَب  ـــــــــ�ـــــــــصُ الـــــثِّ ـــــــــَب َواأَْل
ــــِم ــــْل ــــِع ـــــْحـــــَو اْل اأَ�ــــــســــــرُي َن

ٌب َلــــــطــــــيــــــُف ُمـــــــــــــــَهـــــــــــــــذَّ
اْلــــــَفــــــالِح اإِىل  اأَ�ـــــســـــعـــــى 
ـــِن ـــيــــ ْجـــلَ َوالــــــَوَجــــــَه َوالـــرِّ
ــــــتــــــاَب ــــــِك ـــــــــــــُل اْل َواأَْحـــــــــــــِم
ـــــــــــٍة َوَعـــــــــــــــــــــــــْزِم ِبـــــــــــِهـــــــــــمَّ

املعنى الإجمايل للن�سيد

كتب  واأحمل  ثيابي  األب�ص  ثم  ورجلي،  ووجهي  يدي  واأغ�سل  مبكًرا  واأقوم  وموؤدب،  واجل�سم  الثياب  نظيف  ولد  اأنا 
املدر�سة، واأذهب اإىل املدر�سة �سعيًدا لأتعلم القراءة والكتابة وكل العلوم.

، امل�ست�سفى( فاإذا �سمع خطاأً  املَُعلِّم/ـة مع التَّالِميذ الكلمات  التي  در�سوها �َساِبًقا، وهي:) يتاأمل  املراجعة:  يراجع 
ف اأ�سلوب:»دوري، دوركم«. يوظِّ
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تقدمي الّن�صاط:
اليوم كيف نكون جماًل بنمٍط واحــٍد ) �سكل واحــد(، م�ستخدمني يف بداية اجلملة احلرف )يا( ثم كتابة  م: �سنتعرف 

احلرف يف جملة ت�سبه اجلملة التي �سبقتها.
ا اأ�ستخدم  م: ينادي املعلم ثالثة من التالميذ باأ�سمائهم: يا حممد  يا خالد   يا منري ، يقول املعلم : عندما اأنادي �سخ�سً

كلمة ) يا (.
منوذج، دوري:

م: يعر�ص املعلم اجلمل الآتية على ال�سَّبورة:
عام جاهز  يا زينب الطَّ يا اأحمد كل بيمينك    م:  

يا طارق رتِّب كتبك   يا �سعاد قومي لل�سالة     
م: ي�سري املعلم اإىل احلرف )يا( ثم يقراأ اجلمل ، وينبه التالميذ اإىل ا�ستخدام احلرف يف اأ�ساليب متنوعة.

ممار�صة موجهة )دورنا(: 
م: يطلب املعلم اإىل التالميذ م�ساركته يف قراءة اجلمل والرتكيز على احلرف ) يا(.

م ت : يقراأ املعلم مع التالميذ اجلمل :
عام جاهز  يا زينب الطَّ م ت: يا اأحمد كل بيمينك   

يا طارق رتِّب كتبك       يا �سعاد قومي لل�سالة   
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م:  اطلب اإىل التالميذ فتح كتبهم وتاأكد من اأنهم فتحوها على �سفحة الكتابة، ثم اطلب اإليهم قراءة اجلمل من الكتاب.
عام جاهز  يا زينب الطَّ يا اأحمد كل بيمينك    م:  

يا طارق رتِّب كتبك يا �سعاد قومي لل�سالة     
ههم اإىل ملء الفراغات باحلرف ) يا ( على نط اجلملة الأوىل ) النموذج املكتوب(. م: وجِّ

م امل�ساعدة اإن تطلب الأمر. م: تابع التالميذ ، وقدِّ
م التغذية الراجعة. م: اطلب اإىل بع�ص التالميذ قراءة اجلمل التي كتبوها وقدِّ

التطبيق: 
اجعة. م التغذية الرَّ م: اطلب اإىل التالميذ اأن يذكروا جماًل حتتوي يف بدايتها على احلرف )يا(، وقدِّ

ر�ص. ه التالميذ اإىل كتابة الن�ساط البيتي بح�سب ما تعلموه يف هذا الدَّ م: وجِّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

نَبه التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة التطبيقات اخلا�سة بهذا الّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من اأّنهم فتحوا 
فحة ثم  وّجههم اإىل تنفيذ املهمة البيتّية لهذا الّدر�ص مب�ساركة اأُ�سرهم.  ال�سّ تنويه:
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تدري�س احلوار

التهيئة :
ي�سري املعلم/ـة للتالميذ بقوله: �سنتعلم اليوم حديًثا دار بني �سخ�سني، و�سنحاول التمثيل لهما بحوارات.

منوذج )دوري(:
م: يقراأ املعلم احلوار، ثم ميثل �سخ�سيتيه والتالميذ ي�ساهدونه.
م: ي�ساأل املعلم/ـة نف�سه: بني من دار احلوار الذي قمت بتمثيله؟

ت: حممود واأمين.

املمار�صة املوجهة )دورنا(:
م: يقراأ املعلم/ـة والتالميذ احلوار، ثم ميثل احلوار مع اأحد التالميذ الذي �سبق اأن دربه على التمثيل.

ت: ي�ساهدون املوقف.
م: ما املو�سوع الذي تناوله احلوار؟

ت: التعارف بني اأمين وحممود.

تطبيق:
ت: يوجه املعّلم التالميذ اإىل النتظام يف جمموعات ثنائية، ثم القيام بتمثيل املوقف اثنني اثنني اأمام زمالئهم.

ت: ميثلون املوقف، بينما يقوم الآخرون بامل�ساهدة.
م: ي�ساأل التالميذ:

- ما اجلملة التي افتتح بها احلوار؟
- ما اجلملة التي ُت�سري اإىل مو�سوع احلوار؟

- ما �سخ�سيات احلوار.
م: ي�ستمع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ، ويقدم التغذية الراجعة.
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تقدمي الن�صاط:
الآن  و�سنقوم   اأمامهم(،  املعرو�ص  الكلمات  جــدول  اإىل  )م�سرياً  هذه  املــزج  كلمات  در�ستم  اأن  �سبق   : املعّلم/ـة  يقول  م: 

بقراءتها. 
منوذج )دوري( :

م:  ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الكلمة الأوىل )ُي�َسِجُل( ويقروؤها ، 
وينتقل اإىل قراءة بع�ص الكلمات ب�سكل ع�سوائي. 

تطبيق:
م: ا�ساأل الّتالميذ: من يريد اأن يكون معلًما الآن؟

املعلم/ـة  دور  يقف وميثل  كيف  واأخــره  تلميًذا،  اخرت  م: 
وي�سري اإىل  بع�ص الكلمات، والتالميذ يقروؤون الكلمات 

كلمًة كلمة .
ت: يختار هذا الّتلميذ تلميًذا اآخر ل�ستكمال  قراءة الكلمات.

م: نظم الّتالميذ يف جمموعتني ، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة بع�ص الكلمات.
ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها والأخرى ت�ستمع اإليها. 

م: نظم ال�سف يف عدة جمموعات بح�سب حجم ال�سف، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة الكلمات املحددة لها.
ت: تقراأ  كل جمموعة الكلمات املحددة لها.

م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة. 

تـدريبـــــات
الوحدة الثانية ع�شرة  اإجراء تنفيذ التدريبات

الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )1(: قراءة كلمات املزج.     

َيُده ِغريالَقَمر ْم�صال�سَّ ال�سَّ

َرات ُكلُُّهممَتَ

اأَرَنبُمَطاََرَدة

ُبوَن ُم�ْسِرَعةَيَتَدرَّ

َرة وهمَتْ َردُّ

وه َردُّ

َكْوَثر

اأَُمْيَمة

يد �سَ

ه َعمِّ

د مَّ حُمَ

غزال

ماء ال�سَّ

اأََخَذْت

الـُمَعلِّم

َوِجيه

�َسَجَرة

ُل ُي�َسجِّ

الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )2(: قراءة الكلمات ال�صائعة.    
تقدمي الن�صاط:

م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل الكلمات املعرو�سة يف جدول الكلمات ال�سائعة، قائاًل الآن �ستقروؤون هذه الكلمات التي �سبق لكم 
درا�ستها. 

منوذج )دوري( :
م: ي�سري املعلِّم اإىل الكلمات، ويقراأ الكلمة الأول )الَغاَبة(. 

تطبيق:
م: ا�ساأل الّتالميذ: من يريد اأن يكون معلًما الآن؟

املعلم/ـة  دور  وميثل  يقف  كيف  واأخـــره  تلميًذا،  اخــرت  م: 
وي�سري اإىل  بع�ص الكلمات، والتالميذ يقروؤون الكلمات 

كلمًة كلمة .
ت: يختار هذا الّتلميذ تلميًذا اآخر ل�ستكمال  قراءة الكلمات.

م: نظم الّتالميذ يف جمموعتني ، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة بع�ص الكلمات.
ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها والأخرى ت�ستمع اإليها. 

َلْيلَىَيَتاأمَلَُخاِئَفةَع�َساالَغاَبة

الـُم�ْسَت�ْسَفىاأُْعِجَبالـُم�َساَبَقةاأَِعْد�َساِطئ

َر َتاأثَّ

ُجوم النُّ

اأَْثَناء

لَّى �سَ

اَْلَتَقى

ِجْذع

الـُمن�سد

ِريق الطَّ

َ َتَعثَّ

ْفق الرِّ
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م: نظم ال�سف يف عدة جمموعات بح�سب حجم ال�سف، واطلب اإىل كل جمموعة قراءة الكلمات املحددة لها.
ت: تقراأ كل جمموعة الكلمات املحددة لها.

م:  ا�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم قدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة. 

الزمن: )10( دقائق الن�صاط )3(: الكتابة: )الّتعبري( الّنمط الّلغوّي.   

الزمن: )10( دقائق الن�صاط )4(: الكتابة كما يف املثال) التنوين(   

تقدمي الن�صاط:
 م: ُي�سري املعلِّم/ـة اإىل ال�سور املعرو�سة ، قائاًل الآن �سنكتب يف الفراغ ا�سم الإ�سارة املنا�سب بح�سب امل�سار اإليه )هذا اأو هذه.( 

منوذج )دوري( :
ولكنها  عنها  املعرة  واجلمل  ال�سور   املَُعلِّم/ـة  يعر�ص  م: 

ناق�سة ا�سم الإ�سارة
 م: ُيــ�ــِســرْيُ املـُـَعــلِّــم/ـــة اإىل الــ�ــســورة قــائــاًل: )هــذا قــلــم(  اإذن 
اإليه   امل�سار  الفراغ كلمة )هذا(فهي تدل على  �ساأ�سع يف 

وهو )القلم(  ويقراأ اجلملة كاملة. 
م: يكرراملعلم/ـة الإجراء نف�سه مع جملة: )هذه مدر�سة(.

تطبيق:
م: يوّجه املعلِّم/ ـة  التَّالِميذ اإىل فتح �سفحة ن�ساط )الأناط( يف كتبهم لال�سارة على امل�سار اإليه وكتابة ا�سم الإ�سارة 

الذي تعر عنه ال�سورة  يف الفراغ وقراءة اجلملة كاملة.
م: ميّر املعّلم/ـة بني التالميذ  ويالحظ تنفيذهم للن�ساط ، ثم يقدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( .

تقدمي الن�صاط:
م: �سنقوم الآن  بقراءة كلمات ،ثّم كتابتها  يف اجلدول  املخ�س�ص  لها كما يف املثال.

منوذج )دوري( :
م: يعر�ص املعلم/ـة :اجلدول ويناق�سهم  يف الكلمات املوجودة فيه، ويو�سح لهم املطلوب قائاًل:املطلوب منا يف اجلدول:كتابة 
الكلمة الوحدة ب�سوٍر ثالث يف العمود الأول :نكتب اآخرالكلمة فتحتني ، ويف العمود الثاين: نكتب اآخرها �سمتني  ، 

ويف العمود الثالث نكتب اآخر الكلمة ك�سرتني. كما يف املثال.
معناها،  يف  ويناق�سهم  )م�سجد(  الثانية  الكلمة  املعلم/ـة  يقراأ  م: 
م�سجٌد،  م�سجًدا،  منونة:)  الثالث  ب�سورها  بكتابتها  ويــبــداأ 
مالحظته  اإىل  التالميذ  يوجه  نف�سها  اللحظة  ويف  م�سجٍد( 

خطوة خطوة.
تطبيق:

م: يطلب املعلم/ـة اإىل التالميذ فتح كتبهم على الن�ساط  املق�سود 
،  ويوجههم اإىل كتابة الكلمات يف كتبهم  ويف املكان املخ�س�ص لها كما يف املثال .

م: مير املعلم/ـة بني �سفوف التالميذ للمتابعة ويقدم التغذية الراجعة ب�سورة فردية وباأ�سلوب »دوري ، دوركم« فاإذا 
وجد خطاأ لدى معظم التالميذ �سححه جماعياً على اللوح.

م: يطلب اإىل التالميذ قراءة الكلمات قبل تطبيق الن�ساط وبعد تطبيقه.
م: ي�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم يقدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة.

َهِذِه َمْدَر�َسٌة. َهَذا َقلٌَم.

........  ُكَرٌة........ َم�ْسِجٌد.

....... �سيَّاَرٌة........ ِحَماٌر.

ُدُموٍعُدُموٌعُدُموًعادموع1

َم�ْسِجد2
د3 مَّ حُمَ
ُذَباب4
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الن�صاط )5(: الكتابة كما يف املثال) الـ(        الزمن: )10( دقائق

الن�صاط )6(: الكتابة كما يف املثال) ال�صدة(       الزمن: )10( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: �سنقوم الآن  بقراءة كلمات ،ثّم كتابتها  يف اجلدول  املخ�س�ص  لها كما يف املثال.

منوذج )دوري( :
الكلمات  املــعــلــم/ـــة :اجلـــــدول ويــنــاقــ�ــســهــم  يف  يــعــر�ــص  م: 
املــوجــودة فــيــه،  ويــو�ــســح لهم املــطــلــوب قــائــاًل: اأول /
املطلوب منا يف اجلدول: كتابة الكلمات  التي فيها )ال( 
الثاين:  العمود  ويف   ، الأول  العمود  يف  تنطق  ل  التي 

نكتب الكلمات التي فيها )اْل( تنطق كما يف املثال.
م: يقراأ املعلم/ـة الكلمة ) الّر�سول( ويناق�سهم يف معناها ، 

ويكتبهايف العمود الأول مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ، ثّم يقراأ كلمة )الإ�سالم(، ويناق�سهم يف معناها ويكتبهايف 
العمود الثاين مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ويف اللحظة نف�سها يوجه التالميذ اإىل مالحظته خطوة خطوة.

تطبيق:
م: يطلب املعلم/ـة اإىل التالميذ فتح كتبهم على الن�ساط  املق�سود ،  ويوجههم اإىل كتابة الكلمات يف كتبهم  ويف املكان 

املخ�س�ص لها كما يف املثال .
م: مير املعلم/ـة بني �سفوف التالميذ للمتابعة ويقدم التغذية الراجعة ب�سورة فردية وباأ�سلوب »دوري ، دوركم« فاإذا 

وجد خطاأ لدى معظم التالميذ �سححه جماعياً على اللوح.
م: يطلب اإىل التالميذ قراءة الكلمات قبل تطبيق الن�ساط وبعد تطبيقه.

م:  ي�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم يقدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة.

تقدمي الن�صاط:
م: �سنقوم الآن  بقراءة كلمات ، ثّم كتابتها  يف اجلدول  املخ�س�ص  لها كما يف املثال.

منوذج )دوري( :
الكلمات  املــعــلــم/ـــة :اجلـــــدول ويــنــاقــ�ــســهــم  يف  يــعــر�ــص  م: 
قائاًل:املطلوب  املطلوب  لهم  ويو�سح  فيه،   املــوجــودة 
)ال�سدة  فيها  الــتــي  الكلمات   كتابة  اجلــــدول:  يف  منا 
فيها  التي  الكلمات  ونكتب  الأول  العمود  يف  املفتوحة( 
)ال�سدة امل�سمومة( يف العمود الثاين ، و نكتب الكلمات 
الثالث كما يف  العمود  املك�سورة( يف  )ال�سدة  التي فيها 

املثال.
ة( ويناق�سهم يف معناها ،ويكتبهايف العمود الأول مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ، ثّم  م: يقراأ املعلم/ـة الكلمة ) ق�سَّ
يقراأ كلمة ) اأحبُّ (  ، ويناق�سهم يف معناها ويكتبهايف العمود الثاين  مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ، ثّم يقراأ كلمة 
ي(، ويناق�سهم يف معناها ويكتبهايف العمود الثالث مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ويف اللحظة نف�سها يوجه  ) اأمِّ

التالميذ اإىل مالحظته خطوة خطوة.

�ُسول1 الإِ�ْساَلمالرَّ
2
3

نَيا ُجوم - الدُّ �ُسول - الإِ�ْساَلم - الَكْعَبة - النُّ اْلُقْراآن - الرَّ

ة1 ياأُِحبُّق�سَّ اأُمِّ
2
3

ون ي - َيُعدُّ ف - اأَيَّام  - َجدِّ  َيُق�صُّ - َعلََّم - اأَُنظِّ
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تطبيق:
م: يطلب املعلم/ـة اإىل التالميذ فتح كتبهم على الن�ساط  املق�سود ،  ويوجههم اإىل كتابة الكلمات يف كتبهم  ويف املكان 

املخ�س�ص لها كما يف املثال .
م: مير املعلم/ـة بني �سفوف التالميذ للمتابعة ويقدم التغذية الراجعة ب�سورة فردية وباأ�سلوب »دوري ، دوركم« فاإذا 

وجد خطاأ لدى معظم التالميذ �سححه جماعياً على اللوح.
م: يطلب اإىل التالميذ قراءة الكلمات قبل تطبيق الن�ساط وبعد تطبيقه.

م:  ي�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم يقدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة.

الن�صاط )7(: الكتابة كما يف املثال)التاء والهاء(            الزمن: )10( دقائق
تقدمي الن�صاط:

م: �سنقوم الآن  بقراءة كلمات ، ثّم كتابتها  يف اجلدول  املخ�س�ص  لها كما يف املثال.
منوذج )دوري( :

الكلمات  املــعــلــم/ـــة :اجلـــــدول ويــنــاقــ�ــســهــم  يف  يــعــر�ــص  م: 
املوجودة فيه،  ويو�سح لهم املطلوب قائاًل:املطلوب منا 
يف اجلدول: كتابة الكلمات  التي فيها )تاء مفتوحة( يف 
العمود الأول ونكتب الكلمات التي فيها )تاء مربوطة( 
يف العمود الثاين ، و نكتب الكلمات التي فيها )هاء اآخر 

الكلمة( يف العمود الثالث كما يف املثال.
م: يقراأ املعلم/ـة الكلمة ) بنت( ويناق�سهم يف معناها ،ويكتبهايف العمود الأول مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ، ثّم يقراأ 
كلمة )ع�سفورة(، ويناق�سهم يف معناها ويكتبهايف العمود الثاين  مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ، ثّم يقراأ كلمة 
) وجيه(، ويناق�سهم يف معناها ويكتبهايف العمود الثالث مو�سحا ملاذا كتبت يف هذا العمود ويف اللحظة نف�سها يوجه 

التالميذ اإىل مالحظته خطوة خطوة.
تطبيق:

م: يطلب املعلم/ـة اإىل التالميذ فتح كتبهم على الن�ساط  املق�سود ،  ويوجههم اإىل كتابة الكلمات يف كتبهم  ويف املكان 
املخ�س�ص لها كما يف املثال .

م: مير املعلم/ـة بني �سفوف التالميذ للمتابعة ويقدم التغذية الراجعة ب�سورة فردية وباأ�سلوب »دوري ، دوركم« فاإذا 
وجد خطاأ لدى معظم التالميذ �سححه جماعياً على اللوح.

م: يطلب اإىل التالميذ قراءة الكلمات قبل تطبيق الن�ساط وبعد تطبيقه.
م:  ي�ستمع اإىل قراءة التالميذ ، ثم يقدم التغذية الراجعة باأ�سلوب  )دوري  ـــ دوركم ( بعد قراءة كل جمموعة.

وجيه  ُع�سُفوَرةِبْنت1
2
3

َمْزَرَعة - َوْجه - ُلْعَبة - ُمَعلَِّمات - َذَهَبت - ِمَياه
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 الختبار الثان - ُيعطى بعد الوحدة الثانية ع�صرة

ف: .................    ال�سعبة:........ ....   املدر�سة: ................    ا�سم  التلميذ/ة:  ...................................  ال�سّ

ا�سم املعّلم/ـة: ............................................

6

الدرجة

35 املجموع

6

8

4

5

6

ة الآتية: �ص1- اقراأ الق�سّ

�ص2- اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

يد1 1ملاذا ذهب ر�سوان وغالب اإىل الغابة؟ لل�سَّ
1ماذا وجد غالب؟ غزالة عالقة بني الأغ�سان2
1ماذا فعل غالب عندما وجد الغزالة؟ ربطها3

ماذا قال ر�سوان عندما �ساهد �سغار الغزالة ي�سرخون؟4
1اطلق الغزالة فقد اأمرنا الر�سول بالرفق باحليوان

ماذا كنت �ستفعل لو كنت مكان غالب؟   5
1            ) تقبل اأية اإجابة منا�سبة(.

5املجموع

يد َذَهَب ر�سوان وغالب اإىل الغابة لل�سَّ

وجد غالب غزالة عالقة بني الأغ�سان .

وحولها �سغارها ي�سرخون ، ما  ، ما ، ما

ربط غالب الغزالة وقال: لقد وجْدُت �سيًدا �سميناً

نظر ر�سوان اإىل الغزالة وقال:

لقد اأمرنا ر�سولنا الكرمي بالرفق باحليوان.
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الدرجةالكلمـــــات

موعقررتثياباًمطاردةثابت اراأحبُّالدُّ وَّ 7الدَّ
7يدهتلميذاتمياهثياباحليوان�ساعة�سقط

6تعثكثريةامل�ست�سفىالكرميع�ساالغرفة
20املجمــــــــــــــوع

الدرجةالأ�صوات
10الُقــِهـِظالِتـثافاًغوغاُةَظ
ٍِرَغـْظـالنَّـثوًلٌدَغـ 10ِةثـ

20املجمــــــــــــــوع

الدرجةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمة

ََعَدنَوَوهيبة 4َكـَكثريةاأَاأَُذوقعـ
وان ـِر�سْ 4�سا�َساهدِعـِعماد�َسْو�َسْوءِر�سْ

8املجمــــــــــــــوع

�ص3- اقراأ الكلمات الآتية:

�ص4- انطق اأ�سوات احلروف  الآتية:

وت الأول يف الكلمة: )تعطى الدرجة لنطق ال�سوت الأول يف الكلمة( �ص5- انطق ال�سَّ

تابع الختبار الثان �س 2

الدرجةاأ�صكال احلروف

هالـةـهـتغيـظـداغـثو

......................................................................10

الدرجةالكلمات

حمظوظةيغو�صالغزالمعلماتمياهغزال

..........................................6

�ص6- اكتب �سكل اأ�سوات احلروف الآتية:

�ص7- اكتب الكلمات الآتية:
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الدرجة النهائية
.......

120

الدرجةاأحبُّ اأن اأتعلَّم احلا�صوب

4

�ص8- اكتب اجلملة الآتية:

تابع الختبار الثان �س 3

الدرجة

4

الدرجة

الدرجةاأمرنابالرفقباحليوانالر�صول

4

ُب جملة من الكلمات الآتية: �ص10- َركِّ

ورة: �ص11- اكتب ا�سم ال�سَّ

ُب كلمة من احلروف الآتية: �ص9- َركِّ

   ـر    تـ  ـنـ    ـتـ   ـظـ ـمـ  ـيـ  ـن  �صـ
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الختبار الثان )ورقة القراءة للتلميذ(

ة:  اأََنا اأقراأ الق�سّ
يد َذَهَب ر�سوان وغالب اإىل الغابة لل�سَّ

وجد غالب غزالة عالقة بني الأغ�سان .
وحولها �سغارها ي�سرخون ، ما  ، ما ، ما

ربط غالب الغزالة وقال: لقد وجْدُت �سيًدا �سميناً
نظر ر�سوان اإىل الغزالة وقال:

لقد اأمرنا ر�سولنا الكرمي بالرفق باحليوان.

موعقررتثياباًمطاردةثابت اراأحبُّالدُّ وَّ الدَّ

يدهتلميذاتمياهثياباحليوان�ساعة�سقط

تعثكثريةامل�ست�سفىالكرميع�ساالغرفة

 اأَنا اأقراأ الكلمات:

الُقــِهـِظالِتـثافاًغوغاُةَظ

ٍِرَغـْظـالنَّـثوًلٌدَغـ ِةثـ

  اأَنا اأنطق الأ�سوات :

�ساهدكثريةِعماداأَُذوق�َسْوءَعَدن�َسَجرةَوهيبة

وت الأول يف الكلمة:   اأَنا اأنطق ال�سَّ
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الختبار الثان )ورقة الكتابة للتلميذ(

هالـةـهـتغيـظـداغـثو

......................................................................

  اأَنا اأكتب �سكل �سوت احلرف:

حمظوظةيغو�صالغزالمعلماتمياهغزاًل
..........................................

  اأَنا اأكتب الكلمات:

اأحبُّ اأن اأتعلَّم احلا�صوب

اأمرنابالرفقباحليوانالر�سول
ُب جملة:   اأَنا اأَُركِّ

ورة:   اأَنا اأكتب ا�سم ال�سَّ

  اأَنا اأكتب اجلملة:

ُب كلمة من احلروف:   اأَنا اأَُركِّ
ـر   تـ  ـنـ    ـتـ   ـظـ    ـمـ  ـيـ  ـن  �صـ
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 الختبار النهائي - ُيعطى نهاية العام الدرا�صي

ف: .................    ال�سعبة:........ ....   املدر�سة: ................    ا�سم  التلميذ/ة:  ...................................  ال�سّ

ا�سم املعّلم/ـة: ............................................

6

الدرجة

35 املجموع

5

7

6

11

ة الآتية: �ص1- اقراأ الق�سّ

�ص2- اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

ملاذا ا�سرتى الوالد احلا�سوب؟1
1حتى يتعلم اأولده ا�ستخدام احلا�سوب.

1لأي �سيء �سي�ستخدم حكيم احلا�سوب؟  لتعلم الر�سم.2
1لأي �سيء �ست�ستخدم كوثر احلا�سوب؟ لّلعب وتعلم الكتابة.3
1لأي �سيء �سي�ستخدم �سامل احلا�سوب؟ ل�سماع القراآن والأنا�سيد.4
1ماذا قال الوالد لأبنائه؟ يجب اأن نتعلم ا�ستخدام احلا�سوب.5

1ما ذا �ستفعل لو كان لديك حا�سوب؟    ) تقبل اأية اإجابة منا�سبة(.6

6املجموع

ا�سرتى الوالد حا�سوًبا ليتعلَّم به اأولده.

قال حكيم: اأنا �ساأر�سم باحلا�سوب.

وقالت كوثر: واأنا �ساألعب واأتعلم الكتابة.

وقال �سامل: واأنا �ساأ�ستمع اإىل القراآن والأنا�سيد.

قال الوالد: يا اأبنائي يجب اأن نتعلم ا�ستخدام احلا�سوب ون�ستفيد منه.
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الدرجةالكلمات
م�صهجمتم�سرعاً 8الدواءالغرفةاملك�سوفظهرتاأ�سكوال�سَّ
عاءت�سايقهدوء 8�ساعدتاأذوقجذعالتِّلفازاحلديثالدُّ
باحظافر�ساهدالقمرمكتبٍة 8رماينرحيقنعودال�سَّ
فقمكتبةت�سنعجذعطبيبتعر�ص رو�صوجدتالرِّ 8الدُّ
8امل�ستقبلذياب�سجرًةيردُِّدغربانتعلميدخلوهيبة

40املجمـــــوع

الدرجةالأ�صوات
ْغي َهـ ْالرَّخـ 8الُغـالُقــُعـخـ
8ظياجِلــٌتْذاملَــِهٌجـ�ْص
ـ َعوالثَّـثوعاباًِظال�سِّ 8اليـ
8ــْكـٍدُةظاٍةِغـذاخو
ـالَقـزو 8ـٍ�صـكـيـثوـ�ٌصالذَّال�سَّ

40املجمـــــوع

الدرجةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمةال�صوتالكلمة
4َعـَعدنتْنـَتْنتظرجيـِجريانتْغـَتْغرب
4َغـَغَزالحاَحا�سوبُمـُمَعلماتَنـَن�ِسيد

8املجمـــــوع

�ص3- اقراأ الكلمات الآتية:

�ص4- انطق اأ�سوات احلروف  الآتية:

وت الأول يف الكلمة )تعطي الدرجة لنطق ال�سوت الأول فقط(: �ص5- اأنطق ال�سَّ

تابع الختبار النهائي �س 2

الدرجةاحلروف

املــكــةهـغـظغاثيهيـذ

......................................................................10

�ص6- اكتب �سكل �سوت احلروف الآتية:
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الدرجة النهائية
.......

180

الدرجةالكلمات

وهيبةف�سيلةكمالاأذابعمادهالل

..........................................12

الدرجةال�صالم عليكم ورحمة اهلل

8

الدرجةيفال�صماءاأطلقغالبالطائر

10

ُب جملة من الكلمات الآتية: �ص10- َركِّ

�ص7- اكتب الكلمات الآتية:

�ص8- اكتب اجلملة الآتية:

تابع الختبار النهائي �س 3

الدرجة

6

الدرجة

6

ورة: �ص11- اكتب ا�سم ال�سَّ

ُب كلمة من احلروف الآتية: �ص9- َركِّ

  ـكـ  ــو   اأ  �صـ    ـيـ  ـو   ر    طـ  ـدُّ   مــ   ــو   ع  ا  لـ
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الختبار النهائي )ورقة القراءة للتلميذ(

ة:  اأََنا اأقراأ الق�سّ
ا�سرتى الوالد حا�سوًبا ليتعلَّم به اأولده.

قال حكيم: اأنا �ساأر�سم باحلا�سوب.
وقالت كوثر: واأنا �ساألعب واأتعلم الكتابة.

وقال �سامل: واأنا �ساأ�ستمع اإىل القراآن والأنا�سيد.
قال الوالد: يا اأبنائي يجب اأن نتعلم ا�ستخدام احلا�سوب ون�ستفيد منه.

 اأَنا اأقراأ الكلمات:

  اأَنا اأنطق الأ�سوات :

وت الأول يف الكلمة:   اأَنا اأنطق ال�سَّ

م�صهجمتم�سرعاً الدواءالغرفةاملك�سوفظهرتاأ�سكوال�سَّ
عاءت�سايقهدوء �ساعدتاأذوقجذعالتِّلفازاحلديثالدُّ
باحظافر�ساهدالقمرمكتبٍة رماينرحيقنعودال�سَّ
فقمكتبةت�سنعجذعطبيبتعر�ص رو�صوجدتالرِّ الدُّ
امل�ستقبلذياب�سجرًةيردُِّدغربانتعلميدخلوهيبة

ْغي َهـ ْالرَّخـ الُغـالُقــُعـخـ
ظياجِلــٌتْذاملَــِهٌجـ�ْص
ـ َعوالثَّـثوعاباًِظال�سِّ اليـ
ــْكـٍدُةظاٍةِغـذاخو
ـالَقـزو ـٍ�صـكـيـثوـ�ٌصالذَّال�سَّ

َغَزالَعدنَحا�سوبَتْنتظرُمَعلماتِجريانَن�ِسيدَتْغرب
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الختبار النهائي )ورقة الكتابة للتلميذ(

املــكــةهـغـظغاثيهيـذ

......................................................................

  اأَنا اأكتب �سكل �سوت احلرف:

وهيبةف�سيلةكمالاأذابعمادهالل

..........................................

  اأَنا اأكتب الكلمات:

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل

ُب جملة:   اأَنا اأَُركِّ

ورة:   اأَنا اأكتب ا�سم ال�سَّ

  اأَنا اأكتب اجلملة:

ُب كلمة من احلروف:   اأَنا اأَُركِّ

يفال�صماءاأطلقغالبالطائر

  ـكـ  ــو   اأ  �صـ    ـيـ  ـو   ر    طـ  ـدُّ   مــ   ــو   ع  ا  لـ
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الوعي ال�سوتي

ـَ(:  ـْ – ي )3( دقائقن�شاط )1( : ا�شتبدال �شوت )ي

ـَ (  : ـُ – ي )3( دقائقن�شاط )2( : احلذف اأ�شوات احلرف )ي

تقدمي الن�صاط:
• اأ�سواٍت �سبَق لكم درا�سُتَها، مع �سوٍت جديٍد 	 ا�ستبداِل الأ�سواِت، �ساأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من  �َسنلعُب لعبَة  اليوم 

ًة اأخرى مع  �سنتعّرف عليه اليوم، وهو �سوت )يـ(، و�سنقوم با�ستبداِل �سوت اآخر بهذا ال�سوت، ثم ننطُق الكلمَة َمرَّ
وِت اجلديِد. ال�سّ

منوذج :
• اٍت( ومعناها: معروف، )يو�سح املعلم املعنى باأ�سلوبه(.	 دوري، كلمة "�َسْيٌف" )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنْيِ اأو ثالَث َمرَّ
• عندما اأ�سُع �سوَت "قـ "مكاَن �سوِت "يـ" ت�سبُح الكلمُة "�سقف"، مبعنى :غطى البيت، ويو�سح املعلم املعنى باأ�سلوبه.	
• دوركم. يف كلمة "�سيف" عندما اأ�سع �سوت "قـ" مكان �سوت "يـ" ت�سبح الكلمة: 	
• ت: "�سقف" ، مبعنى : غطاء البيت، ويو�سح املعلم املعنى باأ�سلوبه.	

تطبيق:
•  ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمة الآتية  : )  مَين = َزمن(  	

تقدمي الن�صاط:
• �سنقوم بنطق كلمات فيها �سوت )ي( و�سنحذف ال�سوت من الكلمة، ثم نو�سح معناها.	

منوذج : 
• دوري : كلمة )يُدور( فيها �سوت ) يـ ( ومعناها )يتحرك ب�سكل دائري(.	
• عندما نحذف �سوت حرف )يـ( منها ت�سبح الكلمة )ُدور( ومعناها )بيوت(.	

ممار�صة م�صتقلة:
• دوركم : كلمة )يدور( فيها �سوت )يـ( ومعناها )يتحرك ب�سكل دائري(.	
• )يدور(  عندما نحذف منها �سوت )يـ( ت�سبح )دور(. ومعناها )بيوت(.	

تطبيق:
• ينطق املعلم كلمات فيها ال�سوت )يـ(، ويطلب اإىل التالميذ حذف �سوت )يـ( لتكوين كلمة جديدة وتو�سيح معناها 	

م�ستعينا ً بكلمة: ) يُعود ( ) عود (.

وتي :)ا�ستبدال، اأو حذف ، اأو اإ�سافة( على كلمات معطاة حتوي  الهدف :  اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي ال�سَّ
اأ�سوات حرف )ي(...

مناذج ن�صاطات مراجعة الأ�صوات لتالميذ ال�صفني الثان والثالث ورقة �لعمل )1-�أ(
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ـْ( : ـُ  - ي )3 ( دقائقن�شاط  )3( : اإ�شافة �شوت )ي

تقدمي الن�صاط:
• �سنقوم بنطق كلمات لي�ص فيها �سوت )ي( و�سن�سيف �سوت )ي( اإىل الكلمة ونقروؤها، ثم نو�سح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )دار( لي�ص فيها �سوت )يـ( ومعناها )بيت(.	
• عندما ن�سيف اإليها حرف )يـ ( ت�سبح الكلمة )ُيدار( ومعناها )ميثل املعلم للمعنى بتحريك قلم اأو مفتاح بيده(.	

ممار�صة م�صتقلة:
• دوركم : كلمة )َدار( لي�ص فيها �سوت )يـ( ومعناها )بيت(.	
• عندما ن�سيف اإليها �سوت )يـ( ت�سبح )ُيدار(. ومعناها )ميثل املعلم للمعنى بتحريك قلم اأو مفتاح بيده(.	

تطبيق:
• يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ اإ�سافة �سوت )يـ( لتكوين كلمات جديدة وتو�سيح 	

معناها والكلمة هي : ) رمي = يرمي (.

 ) )3( دقائقن�شاط )4(  : مزج الأ�شوات لتكوين كلماٍت ِبَها �شوت )ي( )ِب�َشْكٍل �َشَماِعيٍّ

تقدمي الن�صاط:
• ال�ّساِبَقة، 	 ُرو�ص  الدُّ يف  َتَعلُُّمَها  َتَّ  حروف  من  ُمَكّوَنة  لكلمات  وتّية  ال�سَّ املقاطع  الأ�سوات/  بع�ص  بنطق  �ساأقوم 

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�ستحاولون دمج هذه الأ�سوات/ املقاطع ال�سَّ
منوذج : 

• دوري: اأنطق كلمة " يو/َلـ/ـُد " جمزاأًة اإىل ثالثة مقاطع، ثم اأنطق املقاطع ال�سوتية للكلمة مركبة مع بع�سها 	
ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني( ومعناها: )يخرج من بطن الأم(. فت�سبح "يوَلُد "، )وُيَكرِّ

ممار�صة م�صتقلة:
• ُن كلمة "يو/َلـ/ـُد"، ثم �ستنطقونها كاملة.	  دوركم. الآَن �ستقومون بنطق الأ�سوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
•  ت: " يو/َلـ/ـُد " ، " يوَلُد " ، معناها: )يخرج من بطن الأم "(.	

تطبيق:
• ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّساِبَقة "�سماعاً" ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية : )بيت - بيان(. 	  )ُيَكرِّ

وتية. الهدف :  اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي اأ�سوات  حرف )ي( وفق مقاطعها ال�سّ
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ـْ( باأ�شكاله املختلفة ـُ ، يو ، ي ـَ،  يا ، ي )5( دقائق  الن�شاط ) 1 ( : متييز �شوت احلرف )ي

تقدمي الن�صاط:
• ْبِط ( الفتحة، وال�سمة، والك�سرة ومدودها 	 ْفَنا يف ال�سفوف ال�سابقة �سوَت حرِف )يـ( مبختلِف حركاِت ال�سَّ م: َتَعرَّ

ة )يف البداية والو�سط والنهاية(. وال�سكون وباأ�سكال احلرِف َكافَّ
• الآَن  �َسُنميُز �سويًّا �سوت احلرف)يـ( بالفتح وال�سم والك�سر ومدودها وال�سكون.	
• هكذا 	 فاإ�سارته  َمْفُتوًحا  احلرف  كان  اإذا  والأ�سوات(  )الإ�سارات  اللُّعَبة  قواعد  للتَّالِمْيذ  املَُعلُِّم/ـُة  يذكر   م: 

( واإذا كان �ساكناً فاإ�سارته هكذا  ( واإذا كان مك�سوراً فاإ�سارته هكذا) ُموًما فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان َم�سْ ( 
( واإذا كان ممدوًدا  ُدوًدابالواو  فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان مَمْ ُدوًدا بالألـف فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان مَمْ (

( ويكرر ذلك عدة مرات حتى يتاأكد من حفظ التالميذ لالإ�سارات. بالياء فاإ�سارته هكذا )
منوذج  دوري: 

• 	  ) ( م: كلمة "الَيمن" التي فيها �سوت )َيـ ( مفتوًحا، َتُكوُن اإ�سارُتَها 
• 	  ) ( م: كلمة " ُيدار" التي فيها �سوت )ُيـ( م�سموًما، َتُكوُن اإ�سارُتَها 
• 	 ) ( م:كلمة " بْيت" التي فيها �سوت )يـْ( �ساكناً، َتُكوُن اإ�سارُتَها   
• 	  ) ( ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�سارُتَها  م:كلمة " بيان" التي فيها �سوت )يا( مَمْ
• 	      ) ( ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�سارُتَها   م: كلمة "يولد" التي فيها �سوت )يو( مَمْ

ممار�صة م�صتقلة: دوركم :
• ُدوًدا 	 َتوي على �سوِت حرف )َيـ( مفتوًحا وم�سموًما و�ساكًنا ومَمْ م:  ينطق املَُعلُِّم/ـُة بع�ص الكلمات ال�سابقة التي حَتْ

بالألف والواو و�ساكًنا، ويطلب اإىل التَّالِمْيذ ا�ستخدام اأ�سابعهم طبًقا لالإ�سارات ال�ّساِبَقة.
• م: ُيالِحُظ املَُعلُِّم/ـُة مدى جتاوب التَّالِمْيذ يف ا�ستخدام الإ�ساراِت املنا�سبة عنَد مَتييِز الأ�سوات.	

تطبيق :     
• م: ُيوا�سل املَُعلُِّم/ـُة اأداء هذا النَّ�َساط مع التَّالِمْيذ ُم�ْسَتِعْيًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	

            )مَي�سي ، ُيخاطب ، �َسْيِفي  ، يا�سر، يو�سف، حميي، قيم ، تغيري(

الهدف :  اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)ي( من خالل كلمات معطاة.

منوذج متييز اأ�صكال اأ�صوات احلرف با�صتخدام الإ�صارات ورقة �لعمل )1-ب(
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تقدمي الن�صاط:
• اإىل اأ�سواتها الق�سرية والطويلة م�ستخدمني الإ�سارات املنا�سبة 	  اأخر التالميذ اأننا �سنقوم بلعبة تقطيع الكلمات قرائياً 

لكل �سوت.
منوذج : دوري :  

• الق�سرية والطويلة 	 اأ�سواتها  اإىل  ْيٌف(وتقطيع كلماتها قرائياً  – �سَ َبْيٌت  اْلَيَمُن-  )ُيَداُر-   : الآتية  الكلمات  �ساأقوم بقراءة   
املعلم عالمات  ي�ستخدم  )ل  ْيـ/ـٌف(  – �سَ َبيـْ/ـٌت  اْلـ/ـَيـ/ـَمـ/ـُن-  )ُيـ/ـَدا/ُر-   : هكذا  لكل �سوت  املنا�سبة  الإ�سارات  م�ستخدماً 

التقطيع على اللوح اأو ال�سبورة، بل تتم عملية التقطيع �سوتياً فقط(.
ممار�صة م�صتقلة: 

• ْيــٌف( مقطعة اإىل اأ�سواتها الق�سرية والطويلة م�ستخدمني الإ�سارات 	  دوركم:  اقروؤوا الكلمات )ُيــَداُر- اْلــَيــَمــُن - َبيـْـٌت - �سَ
املنا�سبة لكل �سوت.

• م�ستخدمني 	 اأ�سواتها  اإىل  قرائًيا  كلماتها  ويقطعون  ْيـ/ـٌف(  �سَ  - َبيـْ/ـٌت  اْلـ/ـَيـ/ـَمـ/ـُن-  )ُيـ/ـَدا/ُر-  الكلمات:  يقروؤون  ت:   
الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت.

•  م: يالحظ التالميذ �سماعاً وم�ساهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�سوت اأو ا�ستخدام الإ�سارة قال دوري؛ واأعاد نطق الكلمة 	
التي وقع فيها اخلطاأ م�ستخدماً الإ�سارة الدالة لكل �سوت من اأ�سواتها.

تطبيق:
•  م: نظم تالميذ ال�سف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �سغرية، ثم اأخرهم اأننا �سنقوم بلعبة قراءة الكلمات 	

وتقطيعها اإىل اأ�سواتها الق�سرية والطويلة م�ستخدمني الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت.
•  اطلب اإىل اإحدى جمموعات الفريق )اأ( قراءة كلمتي: )يوؤمن - بايع( قراءة مقطعة م�ستخدمني الإ�سارات واملجموعات 	

الأخرى ت�سمع وتكت�سف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�سورة �سحيحة �سجل للفريق )اأ( ثالث نقاط.  اأما اإذا وقعت املجموعة 
واحدة  نقطة  للفريق  اأ�سف  )اأ(  الفريق  اإحدى جمموعات  فاإذا �سححت اخلطاأ  واحدة،  نقطة  )اأ(  للفريق  �سجل  يف خطاأ 

فت�سبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �سححت اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( �سجل نقطة ل�سالح الفريق )ب(.
•  وجه جمموعات الق�سم )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة.	
•  انتقل اإىل الفريق )ب( واطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ كلمتي : )قيد - يئ�ص( قراءة مقطعة م�ستخدمني الإ�سارات 	

لعبة قراءة  لإدارة  )اأ(  الفريق  التي طبقتها مع  نف�سها  الإجراءات  ، ثم طبق  وتكت�سف اخلطاأ  ت�سمع  الأخرى  واملجموعات 
الكلمات .

•  اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�سل على اأكث النقاط هو الفائز.	

)10( دقائقالتقطيع القرائي للكلمات :

منوذج ن�صاط التقطيع القرائي للكلمات ومزجها ورقة �لعمل )1-ج(
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ضوء القمرعنوان الدر�س :

تقدمي الن�صاط:
• م: اليوم �سنتعّلم نطق �سوت )الـ( القمرّية، و�َسنلعُب لعبَة الإ�سارات. �ساأقول كلمًة فيها �سوت )الـ(يف بداية  الكلمة، 	

اأعلى هكذا  ، ثّم �ساأقول الكلمة نف�سها، ولكن لي�ص فيها �سوت ال يف بداية  اإ�سبع الإبهام اإىل  واأنتم ترفعون 
. الكلمة ،  واأنتم ت�سريون باإ�سبع الإبهام اإىل  اأ�سفل هكذا 

منوذج، دوري :
• م: اأريد منكم اأن ت�ستمعوا اإىل �سوت )الـ( مع اأ�سوات اأخرى يف الكلمة.	
• م: كلمة )القمر( فيها �سوت )الـ( ؛ لذلك �َساأ�سرُي بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	
• م:كلمة )قمر( لي�ص فيها �سوت )الـ(، لذلك �َساأ�سرُي بالإبهام اإىل اأ�سفل هكذا    	
• م: كلمة )الوحو�ص(  فيها �سوت )الـ( ؛لذلك �َساأ�سرُي بالإبهام اإىل اأعلى هكذا  	
• م: كلمة )وحو�ص( لي�ص فيها �سوت )الـ(؛ لذلك �َساأ�سرُي بالإبهام اإىل اأ�سفل هكذا 	

ممار�صة موّجهة، دورنا :
• م: هيا ُنّيز معاً �سوت )الـ( يف الكلمة عن الكلمات التي لي�ص فيها �سوت )الـ( بالإ�سارات. 	
•  م: كلمة )القمر(	
• م ت: 	
• م:  كلمة )قمر (	
• م ت:  وهكذا مع كلمة الوحو�ص.	

م: ُيالحظ املعلِّم/ ـة جتاوَب التَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�سويِب الإجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�سلوب : )دوري ، دوركم
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

• الآن قوموا باإغما�ص اأعُيِنُكم ، واأ�سريوا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �سمعتم �سوَت )الـ(  يف اأول الكلمة، واأ�سريوا ِبها اإىل 	
اأ�سفل اإذا مل ت�سمعوه.

• م: )القمر(. 	
• ت: 	
• م: )قمر(.	
• ت: 	
• )وهكذا مع كلمة "الوحو�ص"  (.	

تطبيق:  )يكّرر املعلِّم/ ـة اللُّعبَة ال�ّسابقَة م�ستعيًنا بالكلمات )جبل، م�سجد، البحر، املاء(.

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ – �سماعاً - �سوت )الـ( القمرية عند اإ�سافته اإىل كلمات معطاة.

)5( دقائقالّن�شاط الأّول: )متييز �شوت )الـ( القمرّية �شماًعا( 

منوذج تدري�س الظواهر ال�صوتية ورقة �لعمل )1-2(
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 تقدمي الن�صاط:
• م: الآَن �سندمُج معاً)اْلـ( القمرية اإىل بع�ص الكلمات.	
• )اْلـ( 	 �ساأ�سيف  ذلك  وبعد  بها،  ة  اخلا�سّ بط  ال�سّ بحركة  بقراءتها  تقومون  الكلمة  اأ�سفل  باإ�سبعي  اأُ�سري  عندما  م: 

القمرّية اإىل اأول  الكلمة ، ُثمَّ �ساأ�سحُب اإ�سبعي اأ�سفل الكلمة، لتقروؤوها كاملة مع )اْلـ(. 
منوذج ، دوري : 

• م: يقوم املعلِّم/ ـة بكتابة كلمة)قمر( دون  اإ�سافة )اْلـ( القمرية اإليها وي�سري اأ�سفل الكلمة ويقروؤها)قمر(.	
• م: يقول املعلِّم/ ـة �ساأ�سيف الآن )اْلـ( القمرّية اإىل بداية  الكلمة ويقوم ب�سحب اإ�سبعه اأ�سفل الكلمة كال�ّسهم املو�سح 	

بالّر�سم ويقروؤها: )القمر(  )ُيكّرر املعلِّم/ ـة ذلك مّرتني( مراعًيا اإخراج �سوت  )اْلـ( القمرّية
• م: معناها: الذي ي�سيء يف ال�سماء لياًل.	

الهدف :  اأن يقراأ التلميذ كلمات معطاة حتوي )الـ( القمرية.

القمرالــ/ــقمرقمر +

)5( دقائقالّن�شاط: يقراأ كلمات بها �شوت ) اْلـ(  القمرّية:

ممار�صة موّجهة، دورنا: 
• )اْل( 	 اإ�سافة  دون   اأول  الكلمة  بقراءة  �سنبداأ  ،قائاًل  ال�ّسبورة/الّلوحة  على  املكتوبة  الكلمة  اإىل  ـة  املعلِّم/  ُي�ِسرْيُ  م: 

القمرية، ثم مع )اْل( القمرية
• م ت: )قمر( ، )القمر(، مراعني اإخراج �سوت  )اْل( القمرّية.	
• م ت: ، معناها: الذي ي�سيء يف ال�سماء ليال	

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :
• م:  ُي�ِسرْيُ املعلِّم/ ـة اإىل الكلمة املكتوبة على ال�ّسبورة/الّلوحة ، ويطلب اإىل التَّالِميذ قراءة الكلمة اأول دون  اإ�سافة 	

)اْل( القمرية، ثم مع )اْل( القمرية
• ت: )قمر( ، )القمر( مراعني اإخراج �سوت  )اْل( القمرّية.  .	
• م: معناها	
• ت: الذي ي�سيء يف ال�سماء ليال	
• 	 ، ، )م�سافرون(  )الن�سان(،  معناها)ان�سان(   ، :)ان�سان(  وهما  بالّدمج  امل�ستهدفتني  الكلمتني  املعلِّم/ـة  يعر�ص  م: 

)امل�سافرون(، معناها:)الذين يذهبون من مدنهم اإىل مدن اآخرى(  باتباع الإجراءات ال�ّسابقة نف�سها .
تطبيق:

• دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات ؛ �ساأ�سري اإىل كلِّ كلمة، واأريد منكم اأن ت�سرعوا يف قراءة الكلمة اأول دون  اإ�سافة )اْل( 	
القمرية، ثم مع )اْل( القمرية.

قراءة الكلمة دون  اإ�صافة )اْل(
القمرية

قراءة الكلمة مع  
معناهااإ�صافة )ال(

الذين يزرعون النباتات والأ�سجاراملزارعونمزارعون
حيوانات مفرت�سةالوحو�صوحو�ص
عك�ص قبيحاجلميلجميل
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بطاقة مالحظة اأداء معلم يف تنفيذ اأن�صطة الظواهر ورقة �لعمل 
2-2

مل ُيالحظ مل 
ينفذ نفذ 

املعايري الن�شاط
3 2 1

 يقدم للن�ساط وفق اإجراءات دليل املعلم.

الن�شاط الأول : 

متييز �شوت الظاهرة 
�شماعًا

يعطي نوذجاً وفق اإجراءات دليل املعلم.
يوظف الإ�سارات ب�سورة وا�سحة و�سحيحة يف اأماكنها املنا�سبة.

ينفذ املمار�سة املوجهة وفق اإجراءات دليل املعلم.
يعطي التالميذ فر�سة تنفيذ ممار�سة م�ستقلة للن�ساط وفق اإجراءات 

دليل املعلم.
يختم الن�ساط بتطبيقات تنفذ وفق اإجراءات النموذج.

يوؤدي هذه الن�ساط دون ا�ستخدام حروف  اأو كلمات مكتوبة.
 يقدم النموذج مرة اأخرى عند �سماعه خلطاأ من التالميذ.

يقدم للن�ساط وفق اإجراءات دليل املعلم.

الن�شاط الثاين: 

�شوت الظاهرة 
باأ�شكالها الكتابّية 

كافة

يعطي نوذجاً وفق اإجراءات دليل املعلم.
الورق  اأو  ال�سبورة  على  اإليه  الإ�سارة  بعد  احلرف  �سوت  املعلم  ينطق 

القالب.
ينطق املعلم �سوت احلرف مع اإ�سارته يف موا�سعه املختلفة. 

ينفذ املمار�سة املوجهة وفق اإجراءات دليل املعلم.
يرتك التالميذ ينطقون اأ�سوات احلروف باأنف�سهم دون م�ساعده.

 يتاأكد من اأن التالميذ ينظرون اإىل احلرف على ال�سبورة
ي�سري اإىل �سكل احلرف قائاًل : ما ال�سوت يف موا�سعه املختلفة؟

ينفذ لعبة ال�سوت ال�سريع مع التطبيقات م�سرياً اإىل ال�سوت يف الكلمة. 
يقدم للن�ساط وفق اإجراءات دليل املعلم.

الن�شاط الثالث: 

اإ�شافة الظاهرة اإىل 
كلمات خالية منها

يعطي نوذجاً وفق اإجراءات دليل املعلم.
ي�سيف الظاهرةاإىل الكلمات ب�سورة بطيئة يف البداية، ثم ب�سرعة بعد 

ذلك 
ي�سري باإ�سبعه حتت الكلمات عند قراءتها قبل وبعد الإ�سافة.

يقراأ الكلمات ب�سوت وا�سح ي�سمعه جميع التالميذ.
 ينفذ املمار�سة املوجهة وفق اإجراءات دليل املعلم.

 يعطي التلميذ فر�سة قراءة الكلمات دون تدخل منه.
 ي�ساأل التالميذ عن معاين الكلمات.

ينفذ لعبة ال�سوت ال�سريع مع التطبيقات.
 يقدم النموذج مرة اأخرى عند �سماعه خلطاأ من التالميذ

ملحوظة:  املعيار رقم)12( يلغى عند توظيف البطاقة يف درو�ص الت�سعيف، و)ال( القمرية وال�سم�سية، لعدم وجود اإ�سارة للت�سعيف و)ال( القمرية وال�سم�سية.
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طابور الصباح - الجزء الثاني.عنوان الدر�س :

العر�ص
الهدف :  اأن ي�ستخدم التالميذ ال�سياق يف حتديد معاين الكلمات. املفردات :  ُيْقَرع – منتظمة – َحيَّوا.

التهيئة: اليوم �سنتعلم طريقة لتحديد معاين الكلمات  با�ستخدام مفاتيح ال�سياق .
النموذج

• يعر�ص املعلم/ـة جملة )وانتظر حّتى "ُيقرَع" اجلر�ُص ( .	
• يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) ُيقرع ( .	
• يقوم املعلم/ـة بقراءة اجلملة : )وانَتَظَر حّتى ُيقرَع اجلر�ُص ( .	
• يحدد الكلمات املفتاحية التي ت�ساعد يف معرفة معنى الكلمة امل�ستهدفة يف اجلملة وهي :	
• )انتظر – اجلر�ُص( وي�ساأل : من منكم يعرف اجلر�ص، كيف يقرع اجلر�ص، متى يقرع اجلر�ص؟	
• يذكر املعلم/ـة معنى الكلمة امل�ستهدفة وهو ) ُيَدقُّ ( ويبني اأنه عرف معناها من خالل الكلمات املفتاحية: )انتظر 	

- اجلر�ص(.
• يدون املعلم/ـة  الكلمة ومعناها على ال�سبورة، وينقلها التالميذ اإىل كرا�ساتهم.	

املمار�صة املوجهة :
• يعر�ص املعلم/ـة جملة اأخرى جديدة  )وهم يقفون يف �سفوف "منتظمة"(	
• يحدد املعلم/ـة والتالميذ الكلمة املراد معرفة  معناها  وهي :  ) منتظمة ( .	
• ي�ستخرج املعلم/ـة والتالميذ الكلمات املفتاحية )يقفون يف �سفوف( وي�ساأل : كيف يقف التالميذ يف طابور ال�سباح؟  	

وكيف تكون ال�سفوف منتظمة ؟
• الكلمات 	 خالل  من  معناها  عرفوا  اأنهم  ويبني  )مرّتبة(  وهو  امل�ستهدفة  الكلمة  معنى  والتالميذ  املعلم/ـة  يذكر 

املفتاحية )يقفون يف �سفوف(.
• يدون املعلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�سبورة ، ويقوم التالميذ اأي�ساً بتدوين الكلمة ومعناها يف كرا�ساتهم .	

التطبيق :
• يكتب املعلم/ـة جملة اأخرى جديدة )َحيَّوا( .	
• يطلب املعلم/ـة من التالميذ قراءة اجلملة وحتديد الكلمة اجلديدة املراد معرفة معناها  وهي )َحيَّوا( .	
• ......الن�سيَد 	 اأحمُد  )اأّدى   : وهي  الكلمة  معنى  معرفة  يف  ت�ساعدهم  التي  املفتاحية  الكلمات  حتديد  منهم  يطلب 

الن�سيد  ترديد  نكمل  عندما  نفعل  ماذا  املدر�سة،  علم  يكون  اأين   : التالميذ  املعلم  ي�ساأل  العلم(  وحّيوا   ، الوطني 
الوطني، كيف نحيي العلم ؟ 

• يذكر التالميذ معنى الكلمة وهو )رفعوا اأياديهم جتاه روؤو�سهم ُحّباً وحتية ِلَعلَِم اليمن(  .	
• يدون التالميذ الكلمة ومعناها يف كرا�ساتهم .	

)8( دقائقال�شرتاتيجية :  مفاتيح ال�سياق.

مفاتيح ال�صياق ورقة �لعمل 
1-3



الوحدة الثانية ع�شرة 246

الهدف :   اأن يحدد التالميذ معنى كلمة ذات معاٍن متعددة من خالل ال�سياق.
املفردات :  َذَهَب – األقى.

التهيئة:
• اليوم �سنتعلم طريقة لتحديد معنى كلمة ذات معاٍن متعددة با�ستخدام ال�سياق .	

  النموذج : 
• يكتب املعلم/ـة على ال�سبورة ) ذهَب (  اأحمد اإىل املدر�سة فِرحاً .	
• يقراأ املعلم/ـة اجلملتني الآتيتني : )بعت ذهب اأختي( ، )اأحمد ذهب اإىل املدر�سة( ويركز على كلمة ) َذَهَب( .	
• يو�سح املعلم/ـة اأن ّ كلمة) َذَهَب( لها عدة معاٍن واأنهم �سيتعلمون طريقة ت�ساعدهم يف حتديد املعنى املق�سود .	
• يحدد املعلم/ـة  املعنى يف الن�ص لكلمة ) َذَهَب(  وهو : �سار يف اجلملة الثانية، والذهب املعروف يف اجلملة الأوىل.	
• يكتب املعلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�سبورة، ويدونها التالميذ يف كرا�ساتهم.	

املمار�صة املوجهة :
• يكتب املعلم/ـة جملة اأخرى جديدة  )لب�ست اأروى "َذهَب " والدتها .( 	
• ُز على كلمة )َذَهَب( . 	 يقراأ املعلم/ـة اجلملة مب�ساحبة التالميذ ويركِّ
• يو�سح املعلم/ـة مب�ساحبة التالميذ اأن لكلمة ) َذَهَب ( لها معاٍن اأخرى ميكن التعرف عليها من خالل ال�سياق .	
• كلمة 	 التي حتدد معنى   ) والدتها  اأروى  لب�ست   ( وهي  املفتاحية  الكلمات  اإىل  التالميذ  املعلم/ـة مب�ساحبة  ي�سري 

)َذَهَب( .
• يحدد املعلم/ـة مب�ساحبة التالميذ املعنى ال�سحيح لكلمة )َذَهَب( يف اجلملة .	
• يدون املعلم/ـة الكلمة ومعناهاعلى ال�سبورة ، ويقوم التالميذ اأي�ساً بتدوين الكلمة ومعناها يف كرا�ساتهم .	

التطبيق :
• يكتب املعلم/ـة اجلملتني الآتيتني على ال�سبورة: )"األقى" اأحمُد الكلمة يف اإذاعة طابور ال�سباح .( - )"األقى" اأحمد 	

كتبه على الطاولة(. 
• يطلب املعلم/ـة من التالميذ قراءة اجلملة وحتديد الكلمة املراد معرفة معناها وهي )األقى( .	
• ي�سع املعلم خطني حتت كلمة )األقى( يف املثالني، ثم يطلب منهم حتديد الكلمات املفتاحية التي ت�ساعدهم يف معرفة 	

معنى الكلمة وهي :  )اأحمد -  الكلمة يف اإذاعة طابور ال�سباح(. والتي ت�ساعدهم يف حتديد معنى الكلمة امل�ستهدفة 
وهي :  )األقى( .

•  يذكر التالميذ املعنى ال�سحيح لكلمة )األقى( وهو : ) قراأها يف اإذاعة الطابور . (	
•  يطلب املعلم/ـة من التالميذ كتابة كلمة )األقى( ومعناها يف كرا�ساتهم .	
•  يطلب املعلم /ـة من التالميذ اتباع نف�ص اخلطوات مع كلمة ) األقى( يف جملة ) األقى الولد القرطا�ص يف ال�سلة(.	

)8( دقائقال�شرتاتيجية :  املعاين املتعددة.

املعان املتعددة ورقة �لعمل 
1-4
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بطاقة مالحظة الأداء يف تنفيذ ا�صرتاتيجية املعاان املتعددة ورقة �لعمل 
2-4

• عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ ا�سرتاتيجّية املعاين املتعددة، واملطلوب توظيفها يف تقييم تنفيذها 	
يف املوقف الّتطبيقي.

لم يالحظلم ينفذنفذالمعاييرم
يقدم التعليمات للتالميذ.1

يعرف  التالميذ باإ�سرتاتيجية املعاين املتعددة2

يعد الو�سائل والأدوات الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجية  املعاين املتعددة3

يقدم نوذجاً حياً �سهاًل ؛ ملعرفة ا�سرتاتيجية  املعاين املتعددة .4

يوجه انتباه التالميذ اإىل الكلمة نف�سها املراد معرفة معناها من ال�سياق.5

ي�سري باإ�سبعه حتت الكلمات واجلمل  املراد معرفة معناها عند قراأتها.6

يحدد املعاين املتعددة الذي اكت�سبته املفردة من خالل اختالف  ال�سياق.7

ي�ساعد التالميذ يف حتديد  املعنى من ال�سياق باملمار�سة املوجهة.8

ي�سجع التلميذ على تعرف  الكلمات واجلمل ذات ال�سلة قبل حتديد 9
عالقتها  بالكلمة املراد معرفة معناها.

يدعم التالميذ يف حتديد املعنى الذي تكت�سبه املفردة من ال�سياق.10

يوفر اأمثلة تطبيقية لتعلم ا�سرتاتيجية  املعاين املتعددة .11

يتيح للتالميذ حتديد �سياق الكلمة باأنف�سهم دون م�ساعدة.12

يتيح الفر�ص للتالميذ يف اكت�ساف الكلمات التي حتتاج اإىل تف�سري معناها 13
من ال�سياق  باأنف�سهم.

ي�سجع التلميذ يف احلكم على �سحة ا�ستنتاج املعنى من ال�سياق.14

يقبل اإجنازات التالميذ مهما كانت متوا�سعة يف البداية.15

يلتزم بالت�سل�سل املنطقي لتنفيذ ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة.17

يلتزم بالزمن املحدد لتنفيذ ال�سرتاتيجية.18
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التهيئة:
• اليوم �سنتعلم ا�سرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�سعبة با�ستخدام كلمات م�سابهة.	

النموذج
• يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد تدري�سها وهي )اإعجاًبا( ثم يقول للتالميذ: �سنتخدم طريقة جديدة لتحديد معنى 	

كلمة )اإعجاًبا( عن طريق ربطها بكلمات اأخرى من نف�ص العائلة .
• املعلم/ـة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) اإعجاًبا ( اأفكر يف كلمات اأخرى م�سابهة لهذه الكلمة ت�ساعدين يف تو�سيح معناها.	
• يقوم املعلم/ـة بكتابة كلمات اأخرى من عائلة الكلمة نف�سها ) عجبا - يعجُب - اإعجاًبا - الإعجاب( على ال�سبورة.	
•  املعلم/ـة : اأعرف معنى هذه الكلمات، وي�ساأل نف�سه : هل لها عالقة بكلمة ) اإعجاًبا ( ؟ .	
• يقراأ املعلم/ـة كلمة )اإعجاًبا( يف �سياق اجلملة، وي�ساأل اإذا كانت مفهومة ، املعلم : نعم ، اأفهم هذه الكلمة ؛ حيث اإنها 	

تعني 
املمار�صة املوجهة : 

• يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد تدري�سها ، وهي : )فري�سًة ( ثم يقول مب�ساحبة التالميذ : �سن�ستخدم طريقة لتحديد 	
معنى كلمة )فري�سة( من خالل ربطها بكلمات اأخرى من نف�ص العائلة.

• املعلم/ـة والتالميذ اإذا كنت لاأعرف معنى كلمة ) فري�سة( اأُفكِّريف كلمات اأخرى م�سابهة لهذه الكلمة ت�ساعدين يف 	
تو�سيح معناها .

• يقوم املعلم/ـة والتالميذ معاً بكتابة كلمات اأخرى من عائلة الكلمة ) فر�َص ، َيفِر�ُص ، افِر�ْص ، ( على ال�سبورة .	
• املعلم/ـة والتالميذ معاً نعرف معنى هذه الكلمات . هل لها عالقة بكلمة فري�سة( ؟	
• يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة )فري�سًة( يف �سياق اجلملة ، ويت�ساءلون اإذا كانت مفهومة . 	
• املعلم/ـة والتالميذ : نعم نفهم هذه الكلمة ؛ حيث اإنها تعني :  )التزام وواجب( .	
• يدون املعلم/ـة الكلمات ومعانيها على ال�سبورة ، ويقوم التالميذ - اأي�ساً - بتدوين الكلمة ومعناها يف كّرا�ساتهم . 	

التطبيق :
• يطلب املعلم/ـة من التالميذ اأن يطبقوا خطوات ال�سرتاتيجية مع كلمة )فرًحا( .	
• يقول التالميذ : �سوف ن�ستخدم طريقة لتحديد معنى كلمة ) فرًحا ( عن طريق ربطها بكلمات اأخرى من نف�ص العائلة.	
• التالميذ : اإذا كنُت ل اأعرُف معنى كلمة )فرًحا( اأفكر يف كلمات اأخرى م�سابهة لهذه الكلمة ت�ساعدين يف تو�سيح معناها .	
• يكتب التالميذ كلمات اأخرى من نف�ص عائلة الكلمة ) فرح ، يفرح ، الفرح ( على ال�سبورة .	
• التالميذ : نعرف معنى هذه الكلمات  . هل لها عالقة بكلمة ) فرًحا (  .	
• يقراأ التالميذ كلمة )فرًحا( يف �سياق اجلملة ، ويت�ساءلون اإذا ماكانت مفهومة ، التالميذ : نعم نفهُم معنى هذه 	

الكلمة حيث اإنها تعني : ) م�سرور ( .
• يدون التالميذ الكلمة ومعناها على ال�سبورة ثم ينقلونها اإىل كرا�ساتهم.	

املفردات :  َفِرحاً – َفِري�سًة – اجتهوا. الهدف :  اأن يطبق التالميذ هذه ال�سرتاتيجية على الدر�ص. (  

)8( دقائقال�شرتاتيجية :  امل�ستقات ) عائلة الكلمة (.

امل�صتقات )عائلة الكلمة( ورقة �لعمل 
1-5
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بطاقة مالحظة الأداء يف تنفيذ ا�صرتاتيجية امل�صتقات) عائلة امل�صتقات( ورقة �لعمل 
2-5

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ ا�سرتاتيجّية املعاين املتعددة، واملطلوب توظيفها يف تقييم تنفيذها يف 
املوقف الّتطبيقي:

لم يالحظلم ينفذنفذالمعاييرم
يقدم التعليمات للتالميذ.1
يعرف  التالميذ بإستراتيجية المشتقات ) عائلة الكلمة(2

يعد الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ استراتيجية  المشتقات ) عائلة 3
الكلمة(

يقدم نموذجًا حيًا سهاًل ؛ لمعرفة استراتيجية  المشتقات ) عائلة الكلمة(4
يوجه انتباه التالميذ إلى الكلمة نفسها المراد معرفة معناها من السياق.5
يشير بإصبعه تحت الكلمات والجمل  المراد معرفة معناها عند قراءتها.6
يركز أثناء تحديد المشتقات على الكلمات ذات الصلة بالمعنى.7

يحدد المعنى الذي اكتسبته المفردة من خالل السياق.8

يساعد التالميذ في تحديد  المعنى من خالل المشتقات ) عائلة الكلمة( 9
بالممارسة الموجهة.

يقدم النموذج مرة أخرى عندما يخطئ التالميذ في تحديد مشتقات 10
الكلمة؛ لمعرفة المعنى.

يدعم التالميذ في تحديد المعنى الذي تكتسبه المفردة من السياق.11
يوفر أمثلة تطبيقية لتعلم استراتيجية  المشتقات ) عائلة الكلمة(12
يتيح للتالميذ تحديد  المشتقات ) عائلة الكلمة( بأنفسهم دون مساعدة.13

يتيح الفرص للتالميذ في اكتشاف الكلمات التي تحتاج إلى تفسير معناها 14
من السياق  بأنفسهم.

يشجع التلميذ في الحكم على صحة استنتاج المعنى من السياق.15
يلتزم بالتسلسل المنطقي لتنفيذ استراتيجية  المشتقات ) عائلة الكلمة( .16
يلتزم بالزمن المحدد لتنفيذ االستراتيجية.17
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الدر�س : العا�سر ( عامل النظافة

ورة والعنوان. ر�ص)عامل النظافة( من خالل ال�سُّ الهدف :  اأن يتوّقع التِّلميذ/ة اأحداث الدَّ
التهيئة:

• ورة اأو العنوان، الأحداث 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�سُّ
نها النَّ�ص، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �سحيحة اأم ل بعد القراءة، وذلك وفقاً للجدول الآتي: التي يت�سمَّ

ُع من اأحداث و�صخ�صّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل �ل�صورة / �لعنو�ن(

منا�صبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• ورة والعنوان ،وي�ساأل نف�سه: ما الأحداث التي يتناولها ن�ص )عامل الّنظافة(؟	 يعر�ص املعلِّم/ـة ال�سُّ
• ُع: اأّن ال�ّسارع غري نظيف ،واأّن العامل يقوم بتنظيفه.	 املعلِّم/ـة يقول: اأتوقَّ

الّتطبيق)دوركم(: 
• ورة، ويطلب اإىل الّتالميذ تدوين الأحداث التي يتوّقعون اأن يتناولها النَّ�ص.	 يعر�ص املعلِّم ال�سُّ
• عاتهم، ويقّدم الّدعم 	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّد ر�ص ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�سبة توقُّ

الالزم.
• يقارن املعلِّم بني ما توقعه وما هو مكتوب فيقول لقد كان توقعي منا�سًبا.	
• اجعة.	 ل اإليه التالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�ستمع املعلِّم اإىل ما تو�سّ

ورة والعنوان ا�صرتاتيجّية التوقع من خالل ال�صُّ ورقة �لعمل 
1-6

ورة والعنوان. )15( دقيقةال�شرتاتيجية :  ا�سرتاتيجّية التوقع من خالل ال�سُّ
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معايري جودة تنفيذ ا�صرتاتيجّية: الّتوّقع يف اأثناء القراءة. ورقة �لعمل 
2-6

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ ا�سرتاتيجّية الّتوّقع اأثناء القراءة ، واملطلوب توظيفها يف تقييم 
تنفيذها يف املوقف الّتطبيقي.

املعيارم
مالحظاتم�ستوى الّتنفيذ

اأقل مجججمم
من:م

يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�سرتاتيجّية1
يعلن عن اأهداف ال�سرتاتيجّية2
يحّدد بدّقة ما تتطّلب توّقًعاته.3

4
يتوّقف يف اأثناء القراءة عند احلدث الذي يحتاج 

الّتوّقع.
يعّر عن احلدث الذي يتوّقعه يف املقروء الّتايل.5

6
يحكم على منا�سبة توّقعاته من خالل ما ياأتي بعد 

املقروء.
ينّفذ نوذًجا م�سرتًكا للتوقع مع الّتالميذ.7
عاتهم. 8 ي�ساعد الّتالميذ يف حتديد ما يتطّلب توقُّ

9
ي�سّجع الّتالميذ على حتديد توّقعاتهم ب�سورة 

ت�ساوؤلت.

10
ي�سّجع الّتالميذ يف احلكم على منا�سبة  توّقعاتهم يف 

�سوء املقروء.
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التهيئة:
• ئي�سة يف النَّ�ص، من خالل الإجابة 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: اليوم �سنتعّلم كيف نحّدد الفكرة الرَّ

عن جمموعة من الأ�سئلة، وهي: ، 
• ما الذي يدور حوله النَّ�ص؟ 	
• ما اأكث املعلومات اأهّمّية يف النَّ�ص؟ 	
• �ص النَّ�ص؟	 كيف ميكن �سياغة اأهم املعلومات يف النَّ�ص بجملة واحدة تلخِّ

قرة الفكرة العامة للن�س�لِفقرة �لثالثة�لِفقرة �لثانية�لِفقرة �لأوىلالفيِ
ما تدور حوله.

اأكث املعلومات اأهمية
اجلملة املعرة عن املقروء.

النموذج ) دوري ( :
• اأ�سئلة، 	 ،التي تبداأ من كلمة: القمر... بنوره، ثّم ي�ساأل نف�سه  الِفقرة الأوىل من در�ص: يف �سوء القمر  املعلِّم  يقراأ 

ويجيب عنها:
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟ جمال �سوء القمر	
• ما اأكث املعلومات اأهمّية يف النَّ�ص؟ خلق الّل القمر يف م�سلحة الإن�سان	
• كيف اأ�سوغ املعلومات يف جملة واحدة؟ �سوء القمر نعمة من نعم الّل على الإن�سان	

املمار�صة املوّجهة)دورنا(: 
• يقراأ املعلِّم والّتالميذ الِفقرة التي تبداأ بكلمة :فاأهل الّريف...نعمه ،وي�ساألون اأنف�سهم اأ�سئلة، ثّم يجيبون عنها معاً: 	
• ما الذي تدور حوله الِفقرة؟  اأهّمية القمر لأهل الّريف	
• ما اأكث املعلومات اأهمّية يف الِفقرة؟ القمر ي�سعر اأهل الّريف بال�ّسعادة	
• كيف ميكننا �سياغة جملة واحدة ُتَعرِّ عن الِفقرة؟ فوائد �سوء القمر لأهل الّريف	
• عاتهم، ويقّدم الّدعم الالزم.	 يتلّقى املعلِّم توّقعات الّتالميذ، ثّم يطلب اإليهم قراءة الّن�ص ،ومن ثمَّ الّتحّقق من منا�سبة توقُّ
• عي منا�سًبا.	 عاته وما ورد يف النَّ�ص ويقول: لقد كان توقُّ يقارن املعلِّم بني توقُّ
• ت: لقد كانت توقعاتنا منا�سبة. 	
• اجعة.	 ل اإليه الّتالميذ ، ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ ي�ستمع املعلِّم اإىل ما تو�سّ

التطبيق : 
• يقراأ املعلِّم النَّ�ص، ويطلب اإىل الّتالميذ ال�ستماع ،وحتديد ال�ّسخ�سّيات الواردة فيه، وحتديد احلدث الأكث اأهّمّية، 	

ثّم تلخي�ص النَّ�ص يف جملٍة واحدٍة، وتدوين ذلك يف كّرا�ساتهم.
• اجعة.	 ي�ستمع املعلِّم اإىل اإجابات الّتالميذ ،ويقّدم التَّغذية الرَّ

)15( دقائقال�شرتاتيجية :  ا�سرتاتيجيَّة التَّلخي�ص.

ا�صرتاتيجيَّة التَّلخي�س ورقة �لعمل 
1-7
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معايري جودة تنفيذ ا�صرتاتيجّية: التلخي�س ورقة �لعمل 
2-7

املعيارم
مالحظاتم�ستوى الّتنفيذ

اأقل مجججمم
من:م

يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�سرتاتيجّية1

يعلن عن اأهداف ال�سرتاتيجّية2

يطرح على نف�سه اأ�سئلة ت�ساعده على الّتلخي�ص3

يجيب عن الأ�سئلة التي طرحها على نف�سه.4

ي�سوغ جملة تلّخ�ص املعلومات يف الفقرة.5

ي�سارك الّتالميذ يف �سياغة اأ�سئلة عن م�سمون 6
الفقرة.

ي�سارك الّتالميذ يف الإجابة عن الأ�سئلة 7
ال�ّسابقة.

ي�سارك الّتالميذ يف �سياغة جملة تلّخ�ص الفقرة 8
التي قروؤوها مبفردهم.

يطرح اأ�سئلة ت�ساعد الّتالميذ على الّتلخي�ص.9

املجموع

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ التلخي�ص ، واملطلوب توظيفها يف تقييم تنفيذها يف املوقف الّتطبيقي
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التهيئة:
• ،اأو يف 	 اأو فقراٍت من النَّ�ص ،ونقف عند بع�ص كلماتها  يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �سنقراأ  عبارات 

نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة متّكننا 
من فهمه، وفقاً للجدول الآتي:
قرة املقروءة قرة املقروءةما فهمته من الفيِ ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّصابقةما مل اأفهمه من الفيِ

الّنموذج)دوري(:
• يقراأ املعلِّم الِفقرة الأوىل من در�ص: عامل الّنظافة ب�سوٍت عاٍل ،ويقول: اأنا فهمت اأّن ال�ّسارع نظيف ، ومل اأفهم كيف 	

عرفت �سعاُد اأنَّ ال�ّسارَع نظيٌف.
• �ساأعود لقراءة الِفقرة ،ثّم  يقراأ ،ويقول: وجدُت يف الِفقرة اأّن �سعاَد نظرت من النَّافذة اإىل ال�ّسارع ،فتاأّكدت من قولها 	

: اإّن ال�ّسارع نظيٌف.  
هة)دورنا(: املمار�صة املوجَّ

• يقراأ املعلِّم والتَّالميذ الِفقرة الّثانية التي تبداأ بكلمة: قالت...لها، ويراقبون ما قروؤوه، بقولهم: فهمنا اأّن عامل 	
الّنظافة يكن�ص ال�ّسارع ،ويجمع القمامة ،وي�سعها يف �سندوق مغّطى ،وما مل نفهمه: كيف اأّن عامل الّنظافة ي�ستطيع 

القيام بتلك الأعمال كّلها؟
• �سنعود لقراءة الِفقرة، ثّم يقولون : وجدنا يف الِفقرة اأّن عامل الّنظافة ن�سيط ي�ستيقظ مبّكًرا كّل �سباح ،فيتمّكن 	

من القيام بتلك الأعمال.
الّتطبيق)دوركم(:  

• ينّظم املعلِّم الّتالميذ يف جمموعات ملراقبة ما مل يفهموه.	
• ت: يقولون: فهمنا اأّن �سعاد هي التي كانت تتحّدث عن عامل الّنظافة، وواجبنا جتاهه، ويدّونونه يف كّرا�ساتهم .، 	

ويقولون: اإّن ما مل نفهمه، هو :من الذي كانت تتحّدث اإليه �سعاُد، ويدّونونه يف كّرا�ساتهم.
• ت: �سنعود لقراءة النَّ�ص ملعرفة مع من كانت تتحّدث �سعاُد.  	
• اجعة.	 لت اإليه ،وي�ساركهم املعلِّم يف تقدمي التَّغذية الرَّ تعود املجموعات لقراءة النَّ�ص، ،ثّم تعر�ص ما تو�سّ

الهدف:  ( اأن يحّدد الّتلميذ مدى فهمه للّن�ص املقروء من خالل املراقبة الّذاتية.

)15( دقائقال�شرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية : 

املراقبة الّذاتّية ورقة �لعمل 
1-8
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يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�صرتاتيجّية ورقة �لعمل 
2-8

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ املراقبة الذاتية، واملطلوب توظيفها يف تقييم تنفيذها يف املوقف 
الّتطبيقي.

المعيارم
مالحظاتمستوى التّنفيذ

أقل مجججمم
من:م

يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�سرتاتيجّية1

يعلن عن اأهداف ال�سرتاتيجّية2

يعّر عّما فهمه، وما مل يفهمه فيما قراأ.3

يعود اإىل قراءة الفقرة ملعرفة ما مل يفهمه.4

ي�سارك الّتالميذ يف حتديد ما ُفهم وما مل ُيفهم يف املقروء.5

ي�سارك الّتالميذ يف الّتعبري ب�سوت عاٍل عّم ُفِهَم ،وما مل ُيفهم.  6

يعود مع الّتالميذ اإىل قراءة ما مل يفهم.7

يزّجه الّتالميذ اإىل قراءة فقرة تطبيقّية �ساحلة ملراقبة الّذات.8

ي�سّجع الّتالميذ على الّتعبري عّما فهموه ،وما مل يفهموه.9

يوّجه الّتالميذ لإعادة قراءة الفقرة التي مل يفهموها.10
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اجلزء )1(  ( الوحدة )5(، ( الدر�س : 21 ( جرياين.

التهيئة:
• لنتاأّكد 	 ؛  فقراته  قراءة  اأثناء  يف  ُف  �سنتوقَّ النَّ�ص  بقراءة  نقوم  عندما  قائاًل:  الّتالميَذ/الّتلميذات،  املعلِّم ُ يخاطُب 

ة ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد موا�سلة قراءة  ن الأحداَث التي تليها يف الق�سَّ من الأحداث التي حدثت، ونخمِّ
الِفقرة؛ لرنى اإذا كانت �سحيحة اأم ل، وذلك وفقاً للجدول الآتي: 

ُع اأن يت�صّمنه املقروء الآتيما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�صبة توقُّ

النَّموذج)دوري(:
• ر املعلِّم مع نف�سه ،ويقول: اأتوّقع 	 م: يقوم املعلِّم بقراءة الِفقرة الأوىل من بدايتها اإىل... ول اأغلق الباب بقّوة ، ثّم يفكِّ

اأّنه ل يغلق الباب بقّوة؛ حّتى ل يزعج اجلريان؟
• م: يوا�سل املعلِّم قراءة الِفقرة حّتى  كلمة...جرياين، ويقارن بني ما توّقعه، وما هو مكتوب، ويقول: لقد كان توقعي 	

منا�سباً.
املمار�صة املوّجهة)دورنا(: 

• م ت: يقراأ املعلِّم والتَّالميذ عبارة:)اأتعاون... جرياين(،ويتوّقع معهم: متى تزور �سخ�سّية النَّ�ص جريانها ؟	
• م ت: يجيب املعلِّم والّتالميذ ، ويقولون اإن الزيارة تتم بعد �سالة اجلمعة من كل اأ�سبوع.  	
• يقراأ املعلِّم والتالميذ ما تبّقى من العبارة اإىل كلمة ... الأعياد، ويقولون: لقد كان توقعنا غري منا�سب، فالعبارة 	

فل يزور جريانه يف الأعياد.  تقول: اإّن الطِّ
الّتطبيق)دوركم(:

• اأن يقول الولد يف 	 ُع  اأنف�سهم: ماذا نتوقَّ اأ�ستاأذن...،لهم ،وي�ساألون   : النَّ�ص  اآخر عبارة يف  يقراأ الّتالميذ فرديًّا من 
النَّ�ص؟ يوا�سل الّتالميذ قراءة العبارة اإىل نهاية النَّ�ص، ثّم يقارنون توّقعاتهم مبا هو مكتوب،

• اجعة.	 ي�ستمع املعلِّم اإىل  بع�ص توّقعات الّتالميذ، ويقّدم التَّغذية الرَّ

ورة( وما ورد  يف نهاية هذه ال�سرتاتيجّية قارن بني توقعاتك يف ا�سرتاتيجية )التوقع من خالل ال�سُّ
يف املكتوب، ثم ا�سمح للّتالميذ مبقارنة توّقعاتهم التي طرحوها يف ال�سرتاتيجّية نف�سها مبا ورد 

اجعة. يف النَّ�ص املكتوب، وقّدم لهم التَّغذية الرَّ

مالحظة

الهدف :   يتوّقع الأحداث الّتالية يف اأثناء قراءة النَّ�ص.

)15( دقيقةال�شرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة .

الّتوّقع يف اأثناء القراءة ورقة �لعمل 
1-9
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معايري جودة تنفيذ ا�صرتاتيجّية: الّتوّقع يف اأثناء القراءة. ورقة �لعمل 
1-9

املعيارم
مالحظاتم�ستوى الّتنفيذ

اأقل مجججمم
من:م

يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�سرتاتيجّية1

يعلن عن اأهداف ال�سرتاتيجّية2

يحّدد بدّقة ما تتطّلب توّقًعاته.3

يتوّقف يف اأثناء القراءة عند احلدث الذي يحتاج اإىل التوقع.4

يعّر عن احلدث الذي يتوّقعه يف املقروء الّتايل.5

يحكم على منا�سبة توّقعاته من خالل املكتوب.6

ينّفذ نوذًجا م�سرتًكا مع الّتالميذ.7

عاتهم. 8 ي�ساعد الّتالميذ يف حتديد ما يتطّلب توقُّ

ي�سّجع الّتالميذ على حتديد توّقعاتهم ب�سورة ت�ساوؤلت.9

ي�سّجع الّتالميذ يف احلكم على منا�سبة  توّقعاتهم يف �سوء 10
املقروء.

املجموع

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ ا�سرتاتيجّية الّتوّقع اأثناء القراءة ، واملطلوب توظيفها يف 
تقييم تنفيذها يف املوقف الّتطبيقي.
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اجلزء )1( ( الوحدة )الأوىل(  ( الدر�س : 6 (  وطني.

التهيئة:
• اأفكاره ومعانيه من 	 ثّم فهم  اأّوًل،  الّن�سيد  �سنتدرَّب على تلحني  اليوم  الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعلِّم  يخاطب 

خالل الإجابة عن اأ�سئلة املناق�سة، و�سن�سّوب  اإجاباتنا من خالل تداولها وحتليلها؛ لن�سل اإىل ما هو �سحيح، وذلك 
وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�صئلة

الّنموذج)دوري(: 
• يلّحن املعلِّم النَّ�ص ويقروؤه - بالتنغيم -  بيًتا بيًتا.	
• يقراأ املعلِّم النَّ�سيد ،وي�ساأل نف�سه: عّم يتحّدث الّن�سيد؟ 	
• عن الوطن.	

املمار�صة املوّجهة)دورنا( : 
• يلّحن املعلِّم والّتالميذ النَّ�سيد مًعا، ثم يقروؤونه بلحنه ولفظه، وي�ساألهم املعلِّم.	
• من ينادي ال�ّساعر يف البيتني :الّثالث والّرابع؟ الإن�سان يف جبلي �سم�سان وعيبان يف عدن و�سنعاء.	
• ما معنى )اأنا اأهواه(؟ اأنا اأحّبه.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• يعر�ص املعلِّم الّن�سيد اأمام الّتالميذ على لوٍح. 	
• يقراأ التالميذ النَّ�ص ملحناً باأنف�سهم، ثم ي�ساألهم املعلِّم الأ�سئلة الآتية: 	
• ت: اأنا اأحّبه.	 ما معنى )اأنا اأهواه(؟  
• ما معنى )مّدوا الأيدي(؟ تعاونوا اأو ما ي�سابه املعنى. 	

)15( دقيقةال�شرتاتيجية :  الّتلحني واحلمولة الفكرّية.

الّتلحني واحلمولة الفكرّية ورقة �لعمل 
1-10
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معايري جودة تنفيذ ا�صرتاتيجّية: الّتلحني واحلمولة الفكرّية ورقة �لعمل 
1-10

عزيزي امل�سارك/ـة فيما يلي معايري تقييم ننفيذ الّتلحني واحلمولة الفكرّية، واملطلوب توظيفها يف تقييم تنفيذها يف 
املوقف الّتطبيقي

المعيارم
مالحظاتمستوى التّنفيذ

أقل مجججمم
من:م

يهيىء الّتالميذ  لتعّلم ال�سرتاتيجّية1

يعلن عن اأهداف ال�سرتاتيجّية2

يلّحن الن�سيد بالإيقاع.3

يلّحن الّن�سيد حلًنا ولفًظا.4

يحّدد الفكرة العاّمة التي يعاجلها الّن�ص.5

يلّحن الّن�سد حلًنا ولفًظا مع الّتالميذ.6

يحّدد مع الّتالميذ الأفكار الّرئي�سة للّن�سيد.7

يوّجه الّتالميذ اإىل تلحني الّن�سيد /معتمدين على 8
اأنف�سهم.

ي�سّجع الّتالميذ على حتديد الأفكار اجلزئّية.9

يقّدم الّتغذية الّراجعة الّتعزيزّية الّت�سحيحّية.10

املجموع



الوحدة الثانية ع�شرة 260

الوعي ال�سوتي

ـُ (: ـَ – ح )3( دقائقن�شاط )1( : ا�شتبدال �شوت  )ح

تقدمي الن�صاط:
• اأ�سواٍت �سبَق لكم درا�سُتَها، مع �سوٍت جديٍد 	 ا�ستبداِل الأ�سواِت، �ساأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من  �َسنلعُب لعبَة  اليوم 

ًة اأخرى مع  �سنتعّرف عليه اليوم وهو �سوت )حـ(، و�سنقوم با�ستبداِل �سوت اآخر بهذا ال�سوت، ثم ننطُق الكلمَة َمرَّ
وِت اجلديِد. ال�سّ

منوذج : 
• اٍت( ومعناها : مكان احليوانات .	 دوري، كلمة "َحظرية " )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنْيِ اأو ثالَث َمرَّ
• عندما اأ�سُع �سوَت " نـ " مكاَن �سوِت "حـ" ت�سبُح الكلمُة "نظرية "، مبعنى "ا�سم امراأة".	

ممار�صة م�صتقلة: 
• دوركم كلمة "َحظرية" معناها : 	
• ت: مكان احليوانات. 	
• عندما ن�سُع �سوَت " نـ " مكاَن �سوِت "حـ" ت�سبُح الكلمُة "نظرية "، مبعنى "ا�سم امراأة".	

تطبيق:
• ُيَكّرُر املعلُِّم اللُّعبة ال�ّسابَقة ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية: ) ُحُبوب - ُهُبوب( فيوجه التالميذ اإىل قراءة الكلمة وا�ستبدال 	

احلرف.
• ت: يقومون بقراءة الكلمة وا�ستبدال احلرف.	
• م: ي�سمع اإىل التالميذ ويقدم التغذية الراجعة.	

تقدمي الن�صاط:
• �سنقوم بنطق كلمات فيها �سوت )حـ( و�سنحذف ال�سوت من الكلمة ونقروؤها ثم نو�سح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )َح�سرَية ( فيها �سوت ) حـ ( ومعناها )ال�سيئ الذي جنل�ص فوقه(.	
• رَية ( ومعناها )ا�سم مكان يف عدن(.	 عندما نحذف �سوت حرف )حـ( منها ت�سبح الكلمة )�سِ

ممار�صة م�صتقلة:
• دوركم : كلمة )َح�سرَية( فيها �سوت )حـ( ومعناها )ال�سيئ الذي جنل�ص فوقه(.	
• رَية(. ومعناها )ا�سم مكان يف عدن(.	 )َح�سرَية(  عندما نحذف منها �سوت )حـ( فت�سبح )�سِ

• وتي :) ا�ستبدال ، اأو حذف ، اأو اإ�سافة ( على كلمات معطاة 	 الهدف :  اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�ستويات الوعي ال�سَّ
حتوي اأ�سوات حرف )ح(.

)3( دقائقن�شاط )2( :  حذف اأ�شوات احلرف )َحـ - ُحـ(:

حظرية احليوان 11
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 ) ن�شاط )4( : مزج الأ�شوات لتكوين كلماٍت ِبَها �شوت )َح( )ِب�َشْكٍل �َشَماِعيٍّ

تقدمي الن�صاط:
• ال�ّساِبَقة، 	 ُرو�ص  الدُّ يف  َتَعلُُّمَها  َتَّ  حروف  من  ُمَكّوَنة  لكلمات  وتّية  ال�سَّ املقاطع  الأ�سوات/  بع�ص  بنطق  �ساأقوم 

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�ستحاولون دمج هذه الأ�سوات/ املقاطع ال�سَّ
منوذج : 

• اأنطق املقاطع ال�سوتية للكلمة مركبة مع بع�سها 	 اأربعة مقاطع، ثم  اأنطق كلمة )حـَ/ـِظيـ/ـَر/ُة(جمزاأًة اإىل  دوري: 
ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني( ومعناها: )مكان احليوانات (. فت�سبح "َحِظرَيُة "، )وُيَكرِّ

ممار�صة م�صتقلة:
• ُن كلمة "َحظرية"، ثم �ستنطقونها كاملة.	 دوركم. الآَن �ستقومون بنطق الأ�سوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
• ت: " حـَ/ـِظيـ/ـَر/ُة " ، " َحِظرَيُة " ، معناها: )مكان احليوانات(. 	

تطبيق:
• ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّساِبَقة "�سماعاً" ُم�ْسَتِعْيًنا بالكلمات الآتية : )متحو - اأحمد(.	 )ُيَكرِّ   

• وتية.	 الهدف :  اأن يقراأ الّتلميذ  كلمات معطاة حتوي اأ�سوات  حرف )ح( وفق مقاطعها ال�سّ

ن�شاط  )3( : اإ�شافة �شوت )ْحـ - َحـ(  :

تقدمي الن�صاط:
• �سنقوم بنطق كلمات لي�ص فيها �سوت )حـ( و�سن�سيف �سوت )حـ( اإىل الكلمة ونقروؤها ثم نو�سح معناها.	

منوذج :
• دوري : كلمة )َجار( لي�ص فيها �سوت )حـ( ومعناها )ال�سخ�ص الذي يعي�ص بجوارك (.	
• عندما ن�سيف اإليها حرف )حـِ( ت�سبح الكلمة )ِحجار( ومعناها )معروف(.	

ممار�صة م�صتقلة:
• دوركم : كلمة )جار( لي�ص فيها �سوت )حـ( ومعناها )ال�سخ�ص الذي يعي�ص بجوارك(.	
• عندما ن�سيف اإليها حرف )حـِ( ت�سبح الكلمة )ِحجار( ومعناها )معروف(.	

تطبيق:
• وتو�سيح 	 كلمات جديدة  لتكوين   ) اإ�سافة �سوت )حـ  التالميذ  اإىل  كلمة ويطلب  كلمة  الكلمات  بنطق  املعلم  يقوم 

معناها م�ستعيناً بكلمة: )ِرمي = َحِرمي (.

تطبيق:
• اإىل التالميذ حذف �سوت )ُحـ( لتكوين كلمة جديدة وتو�سيح 	 ينطق  املعلم/ـة كلمات فيها ال�سوت )ُحـ( ويطلب 

معناها والكلمة هي : ) ُحُدود( ) ُدود ( 

)3( دقائق

)3( دقائق
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�سوت احلرف 

الن�شاط )1( : متييز �سوت احلرف )حـَ ،  حا ، حـُ ، حو ،حـِ ، حي ، حـْ( باأ�سكاله املختلفة  

تقدمي الن�صاط:
• ْبِط ( الفتحة، وال�سمة،والك�سرة وال�سكون  	 ْفَنا يف ال�سفوف ال�سابقة  �سوَت حرِف )حـ( مبختلِف حركاِت ال�سَّ  م: َتَعرَّ

ا �سوت احلرف )حـ(  ة)يف البداية، و الو�سط، و النهاية( الآَن  �َسُنميُز �سويًّ ومدودها وال�سكون وباأ�سكال احلرِف َكافَّ
بالفتح وال�سم والك�سر ومدودها و�ساكًنا.

• هكذا 	 فاإ�سارته  َمْفُتوًحا  احلرف  كان  اإذا  والأ�سوات(  )الإ�سارات  اللُّعَبة  قواعد  للتَّالِمْيذ  املَُعلُِّم/ـُة  يذكر   م: 
(واإذا كان �ساكناً فاإ�سارته هكذا  ( واإذا كان مك�سوراً فاإ�سارته هكذا) ُموًما فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان َم�سْ ( 
( واإذا كان ممدوًدا  ُدوًدابالواو  فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان مَمْ ُدوًدا بالألـف فاإ�سارته هكذا ) ( واإذا كان مَمْ (

( ويكرر ذلك عدة مرات حتى يتاأكد من حفظ التالميذ لالإ�سارات. بالياء فاإ�سارته هكذا )
منوذج  دوري: 

• 	  ) ( م: كلمة "َحظرية" التي فيها �سوت )حـَ( مفتوًحا، َتُكوُن اإ�سارُتَها  
• 	  ) ( م: كلمة "ُحُبوب " التي فيها �سوت )حـُ( م�سموًما، َتُكوُن اإ�سارُتَها  
• 	 ) ( م:كلمة "ِح�سان " التي فيها �سوت )ِحـ( مك�سوراً، َتُكوُن اإ�سارُتَها   
• 	 ) ( م:كلمة " اأْحمد" التي فيها �سوت )حـْ( �ساكناً، َتُكوُن اإ�سارُتَها   
• 	  ) ( ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�سارُتَها  م:كلمة " حامد" التي فيها �سوت )حا( مَمْ
• 	  ) ( ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�سارُتَها   م: كلمة "متحو" التي فيها �سوت )حو( مَمْ
• 	   ) ( ُدوًدا بالياء، َتُكوُن اإ�سارُتَها   م: كلمة "وحيد" التي فيها �سوت )حيـ( مَمْ

ممار�صة م�صتقلة:
• ومك�سوراً 	 وم�سموًما،  )مفتوًحا  )حـ(  حرف  �سوِت  على  َتوي  حَتْ التي  ال�سابقة  الكلمات  بع�ص  املَُعلُِّم/ـُة  ينطق  م:  

ُدوًدا بالألف اأو الواو اأو الياء و�ساكًنا، ويطلب اإىل التَّالِمْيذ ا�ستخدام اأ�سابعهم طبًقا لالإ�سارات ال�ّساِبَقة. ومَمْ
• م: ُيالِحُظ املَُعلُِّم/ـُة مدى جتاوب التَّالِمْيذ يف ا�ستخدام الإ�ساراِت املنا�سبة عنَد مَتييِز الأ�سوات.	

تطبيق :     
• م: ُيوا�سل املَُعلُِّم/ـُة اأداء هذا النَّ�َساط مع التَّالِمْيذ ُم�ْسَتِعْيًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	
•                                  )َحديد ، ُحروف ، ِحمار، اأْحمر ، حار�ص ، �سحور ، نحيب(	

)5( دقائقالهدف: اأن مييز التلميذ اأ�سوات احلرف)حـ( من خالل كلمات معطاة .
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تقدمي الن�صاط:
• الإ�سارات 	 والطويلة م�ستخدمني  الق�سرية  اأ�سواتها  اإىل  الكلمات قرائياً  بلعبة تقطيع  �سنقوم  اأننا  التالميذ  اأخر 

املنا�سبة لكل �سوت.
منوذج : دوري :  

• رَيُة – ِح�َساٌن – َوِحيٌد – ُحُبوٌب(وتقطيع كلماتها قرائياً اإىل اأ�سواتها الق�سرية 	 �ساأقوم بقراءة الكلمات الآتية : )َح�سِ
والطويلة م�ستخدماً الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت هكذا : )َحـ/ـ�سيـ/ـَر/ٌة- ِحـ/ـ�سا/ٌن- و/حيـ/ـٌد – ُحـ/ـبـو/ٌب( )ل 

ي�ستخدم املعلم عالمات التقطيع على اللوح اأو ال�سبورة، بل تتم عملية التقطيع �سوتياً فقط(.
ممار�صة م�صتقلة:  

• دوركم:  اقروؤوا الكلمات )ح�سرية - ح�سان - وحيد - حبوب( مقطعة اإىل اأ�سواتها  الق�سرية والطويلة م�ستخدمني 	
الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت.

• ت: يقروؤون الكلمات : )َحـ/ـ�سيـ/ـَر/ٌة- ِحـ/ـ�سا/ٌن- و/حيـ/ـٌد – ُحـ/ـبـو/ٌب( ويقطعون كلماتها قرائًيا اإىل اأ�سواتها 	
م�ستخدمني الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت.

• م: يالحظ التالميذ �سماعاً وم�ساهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�سوت اأو ا�ستخدام الإ�سارة قال دوري؛ واأعاد نطق 	
الكلمة التي وقع فيها اخلطاأ م�ستخدماً الإ�سارة الدالة لكل �سوت من اأ�سواتها.

تطبيق: 
• م: نظم تالميذ ال�سف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �سغرية، ثم اأخرهم اأننا �سنقوم بلعبة قراءة 	

الكلمات وتقطيعها اإىل اأ�سواتها الق�سرية والطويلة م�ستخدمني الإ�سارات املنا�سبة لكل �سوت.
• م�ستخدمني 	 مقطعة  قراءة  حمار(   - حيتان   - )حدود  الكلمات:  قراءة  )اأ(  الفريق  جمموعات  اإحدى  اإىل  اطلب 

الإ�سارات واملجموعات الأخرى ت�سمع وتكت�سف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�سورة �سحيحة �سجل للفريق )اأ( ثالث 
نقاط، اأما اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ �سجل للفريق )اأ( نقطة واحدة ح�سب اخلطاأ الذي وقع فيه ، فاإذا �سححت 
اخلطاأ اإحدى جمموعات الفريق )اأ( اأ�سف للفريق نقطة واحدة فت�سبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �سححت 

اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( �سجل نقطة ل�سالح الفريق )ب(.
• وجه جمموعات الق�سم )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة.	
• انتقل اإىل الفريق )ب( واطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمات : )�سحور - حامل - يحفظ( قراءة مقطعة 	

التي طبقتها مع  نف�سها  الإجراءات  ، ثم طبق  ت�سمع وتكت�سف اخلطاأ  الأخرى  الإ�سارات واملجموعات  م�ستخدمني 
الفريق )اأ( لإدارة لعبة قراءة الكلمات .

• اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�سل على اأكث النقاط هو الفائز. 	

التقطيع القرائي للكلمات.

• الهدف :  اأن ُيحّلل الّتلميذ -�سوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�سوات : )ح( اإىل مقاطعها ب�سكل �سحيح.	

)10( دقيقة



الوحدة الثانية ع�شرة 264

التهيئة:
• اليوم �سنتعلم ا�سرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�ستخدام مفاتيح ال�سياق .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يحدد املعلم/ـة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )احَلِظرية( ، ويقراأ اجلملة : )يف "احلظرية" جمٌل ، وحماٌر       	

وح�ساٌن ، وخروف( .
• ُع 	 مَّ  ثم يحدد الكلمات املفتاحية )يف - جمٌل ،حماٌر ،ح�سان ، خروف( ؛ ملعرفة املعنى امل�ستهدف ، وهو : )املكان الذي جُتَ

فيه احليوانات( .  
املمار�صة املوجهة ) دورنا ( : 

• "، يف 	 "احليواِن  ، وهي : )جماٌل واأحمُد يزوران حظرية  اأخرى  بقراءة جملة  املعلم/ـة والتالميذ معاً  م ت : يقوم 
احلظرية جمٌل، وحماٌر ، وح�ساٌن ، وخروٌف ( ، وي�ساأل التالميذ عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )احليوان(، 
ويناق�سهم يف الكلمات املفتاحية التي ت�ساعد يف حتديد معنى الكلمة وهي )  يف احلظرية جمٌل وحماٌر ، وح�ساٌن، 
وخروٌف( ؛ ملعرفة املعنى امل�ستهدف ، وهو : ) مثل التي تعي�ص يف احلظرية كالأبقار، والأغنام ، وما ذكرناه �سابقاً  ويف 

الغابات وهي غري الأليفة مثل الأ�ُسود ، والنمور(  . 
التطبيق ) دوركم ( :

• مبفردهم، 	 فيقروؤونها   ، التالميذ  على  احليوان(  "يزوران" حظرية  واأحمُد   )جماٌل  جملة  املعلم/ـة  يعر�ص   : ت 
ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )يزوران( ، ثم ي�ستخرجون الكلمات املفتاحية وهي : ) جماٌل واأحمُد 

ـ حظرية احليوان ( ؛ ملعرفة املعنى امل�ستهدف ، وهو : )يذهبان(  . 
• م : ي�ستمع املعلم/ـة للتالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة .	
• يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة الكلمات ومعانيها على ال�سبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�شرتاتيجية :  مفاتيح ال�سياق.

الهدف:   اأن ي�ستخدم التالميذ ال�سياق يف حتديد معاين الكلمات.
املفردات :  احلظرية – احليوان – يزوران.

)8( دقائق
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التهيئة:
• اليوم �سوف نتعلم ا�سرتاتيجية ملعرفة معاين الكلمات ال�سعبة با�ستخدام كلمات م�سابهة .	

النموذج ) دوري ( :
• م : يقول املعلم/ـة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) يزوران ( �ساأفكر يف كلمات اأخرى م�سابهة من نف�ص العائلة ، وهي 	

) زار، يزوُر، زائٌر، زيارٌة ( ، واأ�ساأل نف�سي : هل لها عالقة بكلمة : )يزوران ( . 
• م : يقراأ املعلم/ـة كلمة ) يزوران ( يف �سياق اجلملة ويقول : اإذن معنى الكلمة هو : ) يذهبان للحظرية ( .	

املمار�صة املوجهة ) دورنا ( :
• م ت : يقول املعلم/ـة  والتالميذ : اإذا ُكنا  ل نعرف معنى كلمة )ي�ساهدان ( �سنفكر يف كلمات اأخرى م�سابهة من 	

العائلة نف�سها وهي )�ساَهَد ، ي�ساهُد ، �ساهْد ، ُم�ساهدة ( ، ون�ساأل اأنف�سنا  : هل لها عالقة بكلمة )ي�ساهدان ( .
• م : يقراأ املعلم/ـة والتالميذ كلمة ) ي�ساهدان ( يف �سياق اجلملة وي�ستنتجون معناها وهو  : ) ينظران ( .	

التطبيق ) دوركم ( :
• م : يحدد املعلم/ـة للتالميذ كلمة )�سمنٌي ( يف جملة : ) احل�سان جميٌل ، واخلروُف �سمنٌي (  ، ويطلب منهم تنفيذ 	

الإجراءات ال�سابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�سابقة نف�سها .	
• م : ي�ستمع املعلم للتالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة .	
• م: يالحظ املعلم/ـة مدى جتاوب التالميذ . 	
• م : يكتب املعلم/ـة  الكلمات ومعانيها على ال�سبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�شرتاتيجية :  امل�ستقات ) عائلة الكلمة ( .
الهدف:   اأن يطبق التالميذ هذه ال�سرتاتيجية يف الدر�ص .

املفردات :  يزوران – ي�ساهدان - �سمنٌي.

ورة/العنوان . ال�شرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�سُّ

ورة والعنوان. الهدف:   يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�ص من خالل ال�سُّ
التهيئة:

• ورة اأو العنواَن، الأحداَث، اأو 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�سُّ
نها النَّ�ص، ثّم نراجع توّقعاتنا؛ لرنى ما اإذا كانت �سحيحة اأم ل بعد القراءة،  من خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�سمَّ

وذلك وفقاً للجدول الأتي:

ُع من اأحداث و�صخ�صّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل �ل�صورة / �لعنو�ن(

منا�صبة توقعاتي

الفهم القرائي

)8( دقائق

)15( دقيقة



الوحدة الثانية ع�شرة 266

النموذج )دوري( :
• ور؟ ويجيب جمال ، واحمد، وخالد.	 ور الثالث الأول، وي�ساأل نف�سه: من اأ�سحاب ال�سُّ م: يعر�ص املعلِّم ال�سُّ

الّتطبيق)دوركم( : 
• ور؟ ح�ساٌن، وحماٌر، وخروف، 	 يعر�ص املعلِّم �سور احليوانات دون ذكر اأ�سمائها ،وي�ساأل: ما اأ�سماء احليوانات يف ال�سُّ

اجعة. ويقّدم لهم التَّغذية الرَّ

الهدف:  يوّظف اأ�سماء ال�ستفهام املنا�سبة لفهم املقروء

التهيئة:
• ُيخاطب املعلِّم الّتالميذ/ الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �ستحّددون املعلومات املهّمة يف النَّ�ص 	

خ�سيَّات فيه، م�ستخدمني بع�ص اأ�سماء ال�ستفهام  ز على اأهم الأحداث وال�سَّ عن طريق جمموعة من الأ�سئلة التي تركِّ
التي منها: من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف؟، وذلك،ثمَّ جتيبون عنها، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�صئلتي
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
• يقراأ املعلِّم النَّ�ص، ثّم ي�ساأل نف�سه:	
• اأين ي�ساأل بها عن املكان، متى ي�ساأل بها عن 	 ُي�ساأل بها عن الأ�سياء والأحداث،  )من للعاقل، ما لغري العاقل، ماذا 

بب، كيف ُي�ساأل بها عن احلال(.  الّزمان، ملاذا ي�ساأل بها عن ال�سَّ
• م: من زار حديقة احليوان؟ جمال، وخالد، واأحمد.	
• م: ما احليوانات التي �ساهدها جمال واأحمد؟، جماًل، وح�ساًن، وخروًفا.	

املمار�صة املوّجهٌة)دورنا(: 
• ي�ساأل املعلِّم والّتالميذ اأنف�سهم، ثّم يجيبون عنها: 	
• م ت: اأين كان يقف احلمار؟ كان يقف احلمار خلف احل�سان .	
• م ت: اأين كان يقف احل�سان؟ يقف احل�سان بجانب اخلروف.	

الّتطبيق)دوركم( : 
• ي�ساأل املعلِّم الّتالميذ:	
• ملاذا ل يوجد يف هذه احلظرية حيواٌن متوّح�ٌص؟	
•  حّتى ل يفرت�ص احليوانات الأليفة، تقبل اأّية اإجابة منا�سبة	
• ما احليوان الأ�سرع احل�سان اأم احلمار؟ 	
• احل�سان، وتقبل اأّية اإجابة منا�سبة.	
• ملاذا مل يقرتب "جمال،و اأحمد" من احليوانات؟ 	
• حّتى ل يوؤذياها، وتقبل اأّية اإجابة منا�سبة.	

)15( دقيقةال�شرتاتيجية :  الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرة.
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قائمة ر�صد الأخطاء وت�صويبها

ت�شويبهاخلطاأال�شطراخلطوة اأو الن�شاطال�شفحة
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